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وقل ربي أدخلني مدخال صدق و أخرجني مخرج صدق و اجعلني من ال دنك "
.سورة المؤمنون" سلطانا نصیرا

السنوسي "كمال كحلي " "براهیم إحرباش "وكما نتقدم بالشكر الجزیل إلى األساتذة 
فكانوا نعم األساتذة و أرشدوني بین الصواب , الذي بفضلهم تنور دربي الدراسي" 

وكل من ساندني في " عتوتي نور الدین" و الخطأ و دون أن ننسى الدكتور 
انجازي المتواضع

وفي األخیر نشكر اهللا عز وجل على نعمة العلم و نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل 
.األساتذة



عز وجلقال اهللا
"واخفض لهما جناح الذل من الرحمة  و قل ربي ارحمني كما ربیاني صغیرا"

صدق اهللا العظیم
إلي النبع المتدفق حبا وحنانا إلي الشمعة التي تحترق لتضيء دنیاي امي الحبیبة 

"رقیة"أطال اهللا عمرها
القدیر إلي الذي وضعتهم تاجا  فوق  راسي إخوتي وأخواتي دون أن انسي األستاذ 

"عتوتي  نور الدین"و المشرف 
لي الذین نساهم قلمي ولم ینساهم قلبي إلي كل  ٕ إلي األصدقاء ابتسام وفاطمة وا

هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع



نشكر اهللا سبحانه وتعالي علي فضله و توفیقه لنا ،القائل في محكم تنزیل
)7..... (إذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزیدنكم 

سورة إبراهیم

الذي سهل "  عتوتي نور الدین"كما نتقدم بالشكر الخالص إلي األستاذ المشرف 
لنا طریق العمل ولم یبخل علینا بنصائحه القیمة ،فوجهنا حین الخطأ وشجعنا حین                       

الصواب   ،فكان نعم المشرف

د في انجاز هذا العمل وال ننسى إن نتقدم بكل احترامنا من قریب أو من بعی
المتواضع

وفي األخیر نحمد اهللا جال وعال الذي انعم علینا بإنهاء هذا العمل



ملخص البحث
لدى األساسیةمعرفة العالقة بین المهارات  العقلیة و المهارات إلىتهدف الدراســة 

العبي بعض أندیة الكرة الطائرة الفرض من الدراسة هو توجد عالقة ارتباطیة بین 
.لدى العبي بعض أندیة للكرة الطائرةاألساسیةالمهارات  العقلیة و المهارات 

السینیا نجوم (العبة الكرة الطائرة  من أندیة 31تألفت من اجري البحث علي عینة
جري اختیارها )  سعیدة أسبيمأ-البیض أفاق وهران ، -،نجوم الحمري 

بالمائة  بإتباع المنهج الوصفي وتم جمع البیانات 64.5بالطریقة  القصدیة بنسبة 
ء البحـث علـى االسـتمارة بإتباع مقیاس المهارات العقلیة للریاضیین  اعتمـد في إجـرا

االسـتبیانیة الـتي تـدرس كـل مـا یتعلـق بعناصر الموضوع وكذا اعتمد في تحلیل 
العبات العینة لم إنالنتائج على الطریقة اإلحصائیة أهم استنتاج تمثل في 

األساسیةجنب مع المهارات إلىیستخدمن التدریب على المهارات العقلیة جنبا 
من الجانب أكثركان االهتمام على الجوانب البدنیة والمهاریة إذبالكرة الطائرة 

في أساسيتوصیة هي اعتماد التدریب على المهارات العقلیة بشكل أهمالنفسي  و 
المنهج التدریبي لمدربي الكرة الطائرة ،مع  ضرورة العمل على تطویر المهارات 

.تحقیق مستویات متقدمةلالعبات الكرة الطائرة وبالشكل الذي یضمن األساسیة

Résumé de la recherche

La recherche a été menée sur un échantillon de 31 joueurs de volleyball de clubs

(Senia - Oran,NEDJOUM ALHAMRI Oran, AFAK . Albayd - AMBC Saida) choisis

par méthode intentionnelle à 64,5% selon la méthode descriptive et les données ont

été recueillies en fonction de la mesure des aptitudes mentales des athlètes adoptée

dans la recherche. Un questionnaire qui examine tout ce qui concerne les éléments du

sujet et qui a été adopté lors de l’analyse des résultats STATISTIQUE La conclusion

la plus importante est que les joueurs de l’échantillon n’ont pas utilisé la formation en



compétences mentales avec les compétences de base en volleyball. -Avec la nécessité

de travailler au développement des compétences de base des joueurs de volleyball et

de manière à assurer la réalisation des niveaux avancés

Research Summary

The research was conducted on a sample of 31 volleyball players from clubs (Senia -

Oran,nedjoum hamri  Oran, Afak  Albayd - BMC Saida) were chosen by intentional

method by 64.5 percent following the descriptive method and the data were collected

according to the measure of mental skills of athletes adopted in the research on A

questionnaire questionnaire that examines everything related to the elements of the

subject as well as adopted in the analysis of results on the statisticalThe most

important conclusion is that the sample players did not use mental skills training

along with the basic skills of volleyball as the attention was on the physical and skill

aspects more than the psychological side and the most important recommendation is

to adopt mental skills training mainly in the training curriculum for volleyball

coaches, With the need to work to develop the basic skills of volleyball players and in

a manner that ensures the achievement of advanced levels.
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الصفحةالعنوانالرقم 

23مبادئ تطویر المهارات العقلیة1
، صفحة 2001شمعون ماجدة، (مراحل تطویر المهارات العقلیة 2

94(.
24

26مبادئ ومراحل تطویر المهارات العقلیة3



التعریف
بالبحث



:المقدمة.1

المستوى المطلوب مرهون بتضافر كافة إلىتطور أي لعبة ریاضیة ووصولها إن

زالة كل السلبیات من أجل  ٕ الجهود والقضاء على كافة المشاكل التي تواجه اللعبة وا

وقد أثبتت الدراسات في مجال علم النفس عالقة االرتباط الوثیقة بین . رفع مستواها

، وهريعلي السعید ریحان وعمدي محمد الج(مستوى القدرات العقلیة وتفوق الریاضي

1997 (.

یهتم بموضوع القدرات العقلیة ألهمیتها في عملیة م التدریبوفي الوقت الحاضر بدأ عل

األداءالتعلم وتطبیق الخطط وكیف أن العقل یلعب دورا هاما في تطویر مستوى 

المهاري ویؤثر في الطاقة البدنیة والنفسیة باعتبار أن لیاقة الجسم تعتبر جزءا هاما 

من الصحة العقلیة ، وان التعب الجسمي قد یوهن العزیمة لتحقیق المكسب ، ومن 

الطاقة النفسیة تؤثر بدورها في الطاقة البدنیة فالذهن عندما یكون " فان أخرىناحیة 

علم النفس " ،لهذا فان)1997راتب، (الجسم   أعضاءیقظا فان ذلك ینعكس على 

الریاضي له أهمیة بالغة في حاضرنا ومستقبلنا الن علومه وطرقه تخصصت وتفننت 

في رفع قدرة االنجاز الریاضي وتحسین الصحة النفسیة وتطویر القدرات العقلیة 

ى مستوى لذا فان أهمیة البحث تكمن في التعرف عل.)1981كامل طه الویس، (

المهارات العقلیة لالعبات الكرة الطائرة وذلك الرتباطها الوثیق بالقدرة على التكیف 

مع مختلف الحاالت التي تتطلبها المباریات كما انه یساعدنا في التعرف على 



لالعبین ومدى العالقة بینها وبین القدرات العقلیة لغرض األساسیةمستوى المهارات 

الذي یساعدنا في الوقوف على جانب األمر.یر نقاط القوة تعدیل نقاط الضعف وتطو 

ةالتدریبیمهم من الجوانب النفسیة التي تدعم جهود المدربین والقائمین على العملیة 

.الیة عمستویات إلىفي الوصول بالالعبین 
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:مشكلة البحث . 2

المستوى العالي الذي یستطیع من خالله إلىلغرض الوصول اإلعدادعملیة إن

الریاضي تحقیق االنجازات المرموقة التي تمكنه من احتالل المراكز المتقدمة 

عملیة تتطلب الكثیر من البحث في مختلف الجوانب البدنیة والمهاریة أصبحت

.  األداءوالنفسیة المؤثرة على 

النفسیة التي تلعب دورا هاما في عملیة التعلم األموروتعد القدرات العقلیة من 

تعتبر العامل الحاسم في أنهاالمهاري وتطبیق خطط اللعب أثناء المباریات كما 

ومن خالل خبرة الباحثة وعملها في مجال .المباریات أثناءالكثیر من حاالت اللعب 

مثل أبعادمن هتتضمنعملیة االهتمام بالمهارات العقلیة وماإنالكرة فقد الحظت 

القدرة على التخیل واإلعداد العقلي والثقة بالنفس والتعامل مع القلق وغیرها من 

االهتمام إعطاءهالم یتم األساسیةالمهارات العقلیة وكذلك نوع عالقتها مع المهارات 

الكافي من المدربین والمسؤولین عن العملیة التدریبیة على الرغم من تأثیرها على 

والتدریب علیها،وهذا یعود في كثیر إتقانهافي حال لاألداء األمثب على قدرة الالع

الجزء الخاص إلىافتقار المناهج التدریبیة التي یضعها المدربون ىاألحیان إلمن 

باإلعداد النفسي ، وهذا هو مكمن المشكلة لذا فقد ارتأت الباحث دراسة المهارات 

المدربین یهتمون أو إنیم مستواها لدیهم وهل العقلیة لالعبي الكرة الطائرة لغرض تقی

المهارات أداءولما لها من عالقة بعملیة أوالیعطون هذا الجانب أهمیة خاصة 
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.  لالعبي الكرة الطائرة 

:ونطرح السؤال التالي
:التساؤل العام 

لدى العبي بعض أندیة األساسیةعالقة بین المهارات  العقلیة و المهارات توجدهل 
كرة الطائرة؟

:األسئلة الفرعیة 
لدى األساسیةهل توجد فروق ذات داللة بین المهارات العقلیة و المهارات -

العبات بعض أندیة بكرة الطائرة؟
:أهداف البحث .3

:الهدف الرئیسي.1.3
العبي بعض أندیة ىاألساسیة لدالعقلیة و المهارات لمهاراتبین اةتحدید العالق
.الكرة الطائرة

:ةاألهداف الفرعی. 2.3
لدي األساسیةالكشف عن وجود فروق ذات داللة بین المهارات العقلیة و المهارات -

للكرة الطائرةاألندیةالعبات بعض 
:فرضیات البحث .4

:الفرضیة العامة.1.4
لدى العبي بعض األساسیةتوجد العالقة ارتباطیة بین المهارات العقلیة والمهارات -

.أندیة للكرة الطائرة
:الفرضیات الفرعیة.2.4

لدي العبات ةالمهارات األساسیتوجد عالقة ذات داللة بین المهارات العقلیة و 
للكرة الطائرةاألندیةبعض 

:أهمیة البحث.5
.البحث أكثرهذا الموضوع قصد التعمق فيءمحاولة إثرافيالدراسةتكمن أهمیة

 إلى الجوانب البدنیةإضافةةالعملیة التدریبیالعقلیة فيتأهمیة المهاراإبراز
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.والخططیة
في تحسین وتطویر قدرات الالعبین من أجل تحقیق المهارات العقلیةبیان فاعلیة

.األهداف المرجوة
مستوى وعالقتها بتحدید أفضلللمهارات العقلیةالتعرف على المتغیرات اإلیجابیة
.ققه الالعبیح
:تحدید المصطلحات . 6

بالذات والقدرة على التركیز في واإلیمانهي القوة العقلیة : "المهارات العقلیة. 1.6

وهذه )2004مصطفى حسین باهي وسمیر عبدالقادر جاد، (لحظات الشدة والحرج

المهارات هي

.بالنفسالثقة-3اإلعداد العقلي          - 2القدرة على التخیل      -1

القدرة على االسترخاء   - 6القدرة على التركیز     - 5التعامل مع القلق       -4

الدافعیة -7

المهارة .2.6

.الحذف في الشيء: التعریف اللغوي.1.2.6

.هي فن وكیفیة تحكم في الكرة تحت ظروف اللعب: التعریف االصطالحي.2.2.6

خاصیة حركیة للفرد الریاضي التي تظهر ویعرف عصام عبد الخالق المهارة على 

إمكانیة التوافـق الجید بین الجهاز العصبي المركزي وأجهزة الجسم الحركي

هي األداء الحركي السلیم الذي یتسم بالدقة في تنفیذ :التعریف اإلجرائي.3.2.6

.الحركات األساسیة لتلـك المهـارة المراد تطبیقها
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تعرف بأنها كل الحركات الضروریة التي :اإلجرائيالتعریف :المهارات األساسیة5

تؤدي بغرض معین في إطار قانون كرة الطائرة سواء كانـت هذه المهارات دفاعیة أو 

.هجومیة

:الكرة الطائرة.3.6

هي لعبة ریاضیة تلعب على ملعب مستطیل مقسم بشبكة :التعریف اللغوي .1.3.6

ف من ستة العبین، یقذف كل فریق منهما عالیة، یتبارى فیها فریقان كل منهما مؤل

التعریف .الكرة إلى منطقة الفریق اآلخر عبر الشبكة دون أن تقع على األرض

هي ریاضة جماعیة یتقابل فیها فریقین فوق میدان اللعب الذي یفصل :االصطالحي

بشبكة والهدف من هذه اللعبـة هو إسقاط الكرة في الجهة األخرى للشبكة أي جهة 

ق المنافس، ومحاولة عدم تركها تـسقط في منطقتـه بردها قانونیا فوق الشبكة، الفری

الكرة تبدأ في اللعب عن طریق الالعب الخلفي األیمن بضرب الكرة وبعثها لمنطقـة 

.المنافس فوق الشبكة

هي لعبة ریاضیة جماعیة تقوم على أساس بقاء الكرة في :التعریف اإلجرائي.2.3.6

وطها على األرض ومحاولة إسقاطها في جهة الفریق المنافس وذلك الهواء وعدم سق

العبین 6عبر تمریرها من فوق الشبكة الفاصلة بین الفریقین وكل فریـق یتكون من 

لمسات للكرة قبل إسـقاطها في ملعـب 3على المیدان ، ولكل فریق الحق في 

.ارتكاب خطأالمنـافس ، وتحسب النقطة إذا سقطت الكرة على األرض أو تم 
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:الدراسات النظریة والمشابهة . 7

أثر منهج تجریبي للتصور الذهني في تعلیم ) "2003(دراسة محمد مطر عراك .1

."المبتدئین بعض المهارات األساسیة بكرة الطائرة

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثیر منهج تدریب التصور الذهني في تعلیم المبتدئین 

وقد اعتمد الباحث على المنهج التجریبي .بكرة الطائرةبعض المهارات األساسیة

العبا مبتدأ في نادي القاسم الریاضي العراق بأعمار 24(وعلى عینة عشوائیة بلغت 

:وقد استخدم الباحث األدوات التالیة) سنة14-15(

:وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة.استمارة االستبیان،البرنامج التدریبي-

أن التدریب المهاري فقط لبعض األساسیة بكرة الطائرة  یكفي لتعلم هذه -

.المهارات

أن التدریب على التصور الذهني المصاحب للتعلیم المهاري ذو تأثیر فعال في -

.األساسیة بكرة الطائرةتعلیم المبتدئین لبعض المهـارات 

قترحة للتدریب العقلي الماإلستراتیجیةتأثیر )"2001(یوسف الزم كماشدراسة.2

،ولدى ناشئي كرةالطائرة)القدرة على االسترخاء(على تطویر بعض المهارات النفسیة 

اختیار  عینة بالطریقة العمدیة توصل  أهم النتائجإلياستخدام المنهج التجریبي تم  ّ

:هي 
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تطویر اإلستراتیجیة المقترحة للتدریب العقلي قد أثرت وبداللة اإلحصائیة على نإ

.لدى أفراد عینة البحث)القدرة على االسترخاء (المهارات النفسیة 

اإلستراتیجیة المقترحة للتدریب العقلي قد أثرت وبداللة اإلحصائیة على تطویر و 

بعض الصفات البدنیة والمهاریة لدى األفراد عینة البحث على االسترخاء والتصور 

العقلي لدى األفراد عینة البحث

دور التصور العقلي في تطویر المهارات النفسیة لدى )"2000(دحمانحماموش :3

بیان أهمیة التصور العقلي في تطویر كان الهدف العام للدراسة و "العبي كرة الید

العبا لكرة الطائرة 50شملت عي المهارات النفسیة عینة الدراسة التي قمنا بدراستها

استخدمنا في بحثنا : هج المستخدم موزعین على بعض األندیة لوالیة المسیلة  المن

واهم نتیجة كانت إن الالعبات یستخدمن المنهج الوصفي ألنه األنسب لهذه الدراسة

.المهارات العقلیة بشكل متوسط واهم

اإلعداد النفسي وعالقته بدافعیة اإلنجاز الریاضي لدى "2002محمد مرجاني .4.7

معرفة عالقة اإلعداد هوم للدراسة الهدف العاو ")صنف أكابر(العبي كرة الطائرة 

العبا 60النفسي بدافعیة اإلنجاز الریاضي لدى العبي كرة الطائرة تمثلت العینة في 

صنف أشبال من ثالثة أندیة على مستوى والیة المسیلة تم اختیارها بالطریقة  

جاز العمدیة وأهم النتائج المتوصل إلیها هي اإلعداد النفسي له عالقة بدافعیة اإلن

زیادة دوافع الالعبین نحو و أهم توصیة كانتالریاضي لدى العبي كرة الطائرة ، 
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رة الطائرة ، وأن هذه األخیرة ال تعتمد فقط على الجانب البدني والتقني ،  ممارسة ّك

بل ضرورة التكامل بین هذه الجوانب وكذلك التعامل مع مختصین نفسانیین یمكنهم 

.تقدیم الكثیر لكرة الطائرة 

الطالقة النفسیة وعالقتها بدافعیة اإلنجاز لدى العبي ")2003(أمینة المزیوني .5

.التعرف على العالقة بین الطالقة النفسیةكان الهدف العام للدراسة و ".كرة القدم

أدوات الدراسة .المنهج المتبع في الدراسة هو المنهج الوصفي: النهج المتبع 

:النتائج المتوصل إلیهاأهمس دافعیة اإلنجازمقیاس الطالقة النفسیة ومقیا:

توجد عالقة بین الطالقة النفسیة ودافعیة اإلنجاز لدى العبي كرة القدم.

واهم توصیة هي یتمتع العبو كرة القدم بدرجة مرتفعة في مستوى الطالقة النفسیةمع 

درجة دافعیة اإلنجاز لدى العبي كرة القدم عالیةالحرص علي زیادة 

المهارات العقلیة وانعكاسها على آلیة األداء الراضي ")2004( دربال  مسعودي..6

معرفة مدى تمثل في الهدف العام للدراسة و ".لدى العبي كرة القدم صنف أكابر

انعكاس المهارات العقلیة على آلیة األداء الریاضي لالعبي كرة القدم صنف أكابر

استخدام المنهج العب و40العمدیة  عددها عینة الدراسة  تم اختیارها بطریقة و 

اعتمد الباحث على مقیاس ،الوصفي التحلیلي لمناسبته لهذا النوع من البحوث

:فهيالنتائج المتوصل إلیهاإماالمهارات العقلیة وآلیة األداء الریاضي
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 مهارة التصور العقلي لها عالقة ارتباطیة وانعكاس على آلیة األداء الریاضي

الطائرة لالعبي كرة 

إدراج المهارات العقلیة ضمن التدریبات الخاصة بمهارات كرة أهم توصیة كانتأما

الطائرة

بعض السمات النفسیة وعالقتها بدافعیة الهدف العام )"2002(رفعتدراسة امینة.7

معرفة نوعیة العالقة الموجودة بین السمات النفسیة ودافعیة وكان الهدف هو للدراسة

العب من فریق وفاق عین الحجل، 25نة هيعیو ال.اإلنجاز لدى الالعبین

أدوات و المنهج الوصفيهو المنهج المتبع و الجهوي األول اختیرت بطریقة مقصودة 

.دافعیة اإلنجاز الریاضيمقیاس لبعض السمات الشخصیة، مقیاسهي الالدراسة 

وجود عالقة ارتباطیة بین السمات النفسیة باعتبارها عوامل داخلیة، :أهم النتائج

النشاط البدني الریاضي من بین النشاطات و ودافعیة الالعبین لتحقیق اإلنجاز

أما أهم توصیة فكانت المالئمة لتنمیة الصفات واالتجاهات النفسیة لدى الریاضي

تخصیص برنامج خاص لتعلیم المهارات العقلیة 

:الدراسة السابقة التعلیق علي 

المهارات عليمع دراستنا في تأثیر القدرات العقلیة اتتتشابه هذه الدراس

كما اخترنا العینة بالطریقة العمدیة و نفس المنهج الوصفي  األساسیة بكرة الطائرة  

:أنف عن الدراسة السابقة في وتختل
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العقلیة و المهارات لمهاراتالعالقة بین اتحدیدالجدید الذي جئنا به في دراستنا كان 
الكشف عن وجود فروق ذات مع،ى العبي بعض أندیة الكرة الطائرةلداألساسیة

للكرة األندیةلدي العبات بعض األساسیةداللة بین المهارات العقلیة و المهارات 
.الطائرة



الجانـــــــــــــب

النـــــــــــــــــظـري
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:الدراسات النظریة 

:تمهید

إعداده الجید في إن الوصول بالالعب إلى أعلى مستوى في األداء یكمن بتهیئته و

المنافسات الریاضیة من خالل االهتمام بالبرنامج التدریبي المعد مسبقا من قبل 

المدرب الذي یشمل اإلعداد البدني و المهاري و الخططي فضال عن اإلعداد 

للمهارات العقلیة التي ال تقل أهمیتها في وصول الالعب إلى أفضل مستوى قبل وفي 

و من خالل التطور الذي حصل للریاضة في مختلف أثناء المنافسة الریاضیة

األنشطة الریاضیة و الذي ما هو إال حصیلة أبحاث و دراسات و جهود علمیة لفة 

في تقدم الحركة الریاضیة و لعل مجال علم النفس الریاضي هو أحد هذه تساهم

و المجاالت المهمة في النشاط الریاضي كذا كانت أولى تلك الدراسات و البحوث 

القدرة على التخیل ( التي بدأ هبا هذا العلم هي دراسة بعض الظواهر العقلیة 

العقلي ،  الثقة بالنفس ، التعامل مع القلق ،القدرة على التركیز ،القدرة علي األعداد،

لالعبات كرة الطائرة ، األساسیةو عالقته ببعض المهارات ) االسترخاء ،الدافعیة 

إلى أن العامل العقلي یؤثر في دافعیة االنجاز باإلیجابولقد أشارت هذه الدراسات

:المهارات العقلیة 1.

تعد المهارات العقلیة التي یتمیز بها اإلنسان من بین أهم العوامل والمحددات في 

عملیة تعلم وتدریب المهارات الحركیة والتي اهتم بها العاملون في المجال الریاضي 

.لغرض دراسة ومعرفة الفروق الفردیة بین األشخاص 
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في أهمیةالعقلیة ذات المهارة"بأن )مصطفى حسین باهي وسمیر عبدالقادر (ویرى

حالة عقلیة إلىالمهارات الریاضیة ، فهي التي تمكن الریاضي من الوصول أداء

.نشاط الریاضيإلىوالمشتتدخول األفكار السلبیة تمنع 

لمرة فهذا یعني انه یمتلك القدرة فإذا استطاع الریاضي تنفیذ مهارة عقلیة تنفیذا ناجحا

ألن عقله یتداخل على نحو غیر لال یفضالبدنیة لتحقیق ذلك كلما حاول ، ولكنه قد 

وتماثل عملیة تطویر .سلیم ویفسد هذا التآزر والتوافق الجسمي   والعضلي وال یعززه 

ففي التطویر المهارة العقلیة في الریاضیین الناشئین عملیة تطویر المهارات التقنیة ، 

مهارة خاصة مع تقدیم أداءكفاءة في بأكثر األسالیالتقني نوضح لكل واحد منهم 

الریاضي یتكیف هذا األسلوب أداءالنصح له بشأن استخدامها ومع تحسن 

الكالسیكي بما یتناسب مع نمط الجسم والقوة وطول األطراف والشخصیة بما یختص 

.بریاضي معین  

:ل القدرة على التخی1.1

قدرة بشریة قد یختار البعض منا عدم استخدامها في حین إالوما هالتخیل 

اإلمكانبقدر إمكانیاتهایستغلها بعض الریاضیین ویطور وأنها بحیث یستفیدون من 

ومع زیادة استخدام . فقبل اختراع اللغة كان التخیل هو الوسیلة الوحیدة للتفكیر . 

األخرىالتخیل هو حاسة مثل الحواس "اللغة تناقص استخدام البشر لخاصیة التخیل 

ال كالسمع والرؤیة والشعور غیر أنها حاسة تظهر في غیاب المؤثر المعتاد ، فأنت 
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تمارس كل ذلك األرض أو تشعر بلمسها ، حیث انك الكرة أو تسمع وقعها فوق ىتر 

للذاكرة تم ممارستها داخلیا عن طریق اإلنتاجهي داخل ذهنك ، وتلك الممارسات ما

".االسترجاع أو اختراع األحداث القادمة 

مصطفى حسین باهي وسمیر (:فاالستخدامات األساسیة لمهارة التخیل هي "

)92عبدالقادر جاد، صفحة 

التخیل "مساعدة الریاضیین على اكتساب أو التدریب على مهارات حركیة معقدة -

" الحركي

. في مسابقة معینة إتباعهاالتدریب على االستراتیجیات التي یتم -

.اكتساب بعض المهارات النفسیة -

دراك الوعيویتم هذا عن طریق مساعدة الریاضیین على تنمیة  ٕ لدیهم بأنفسهم وا

ا الحقیقة عند التدریب على الریاضات المختلفة  ، وتنمیة القوة النفسیة وزیادة مشاعره

القدرة على التركیز ، وأیضا عن طریق مساعدتهم على تنمیة الثقة بالنفس عندما 

)1983نزار مجید طالب ، (.وقد بلغو أهدافهم أنفسهمیرى الریاضیون 

:األعداد العقلي2.1.

إعدادإنإذالمواضع الذي له عالقة باألداء المهاري أهمالعقلي من اإلعدادإن

الالعب الجید ألي نشاط ریاضي له متطلباته من حیث الكفاءة البدنیة والعقلیة 

والنفسیة والفسیولوجیة والتشریحیة وغیرها والتي البد من توافرها لدى الالعب حتى 
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تعد عامال حاسما في إذوجه ، أكملیقوم بالجهد المطلوب منها على إنیستطیع 

.وصوله ألعلى مستوى في األداء المهاري 

اإلعداد"بأن )140مصطفى حسین باهي وسمیر عبدالقادر جاد، صفحة (ویرى

ریاضي حیث یتعلم الریاضي أداءأفضلالعقلي من أهم عناصر التدریب ، لتحقیق 

لم كیف یتحمل ساعات التدریب الطویلة الشاقة دون ملل أو ضجر وان یتعإن

عوامل غیر قابلة أوغیر متوقعه ، إصابةیتعامل مع حاالت الحظ العاثر من 

مصطفى (للتحكم فیها ذات تأثیر على نشاطه الریاضي حسب برنامجه التدریبي  

العقلي یتمكن من اإلعدادهذا إنأي ،)59حسین باهي وسمیر عبدالقادر ، صفحة 

حمل  الضغوط  التي ترتبت  على زیادة  تجاوز تلك الهزائم  والنكسات ، ومن ثم ت

ال الحدیثة التي اإلعالمكما یتمكن من التعامل مع وسائل . حمل التدریب  المكثف 

وتطفل إزعاجعن التدخل في خصوصیات الریاضي وما تسبب له من فتك

.ضررا بالغا بكثیر من الریاضیین ألحقتومضایقه 

یدرك اآلباء المعلمون الخاصیة إنغي ینب"یرى بأنه ) معیون ذنون حنتوش (وأما 

للنمو وان القدرة العقلیة وسمات الشخصیة لدى األطفال تختلف عنها لدى الكبار ، 

عملیاتهم أوتكون مهاراتهم الحركیة أنما توقعوا إذاوهم یلحقون بالطفل ضررا 

، صفحة 1987معیون ذنون حنتوش ، (العضلیة كمهارات الكبار وخصائصهم  

173(
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:الثقة بالنفس 3.1.

الثقة بالنفس حالة شعوریة یمتلكها الالعب ترفعه نحو األداء الجید بقدرة وثبات إن

بأنها ) عالم العادل أبومحمد (ویرى .عالیة بعیدا عن الخوف أو التردد في األداء 

)18، صفحة 1978، .محمد ابوعالم العامل ( في تكوین مظاهر  أساسيعامل "

الثقة بالنفس هي االعتقاد في تحقیق المكسب أو الفوز أنالریاضیین ویرى كثیر من 

الثقة الزائدة ، أوالثقة إلىمزید من االفتقاد إلىوهذا االعتقاد خاطئ ربما یؤدي 

لتعنىالمفهوم الصحیح لها یعني توقع الالعب الواقع بتحقیق النجاح ، فالثقة بالنفس 

ألشیاء الواقعیة التي یتوقع عملها وقد یكون ماذا یأمل أن یفعل الریاضي ولكن من ا

أي إلىنفرق بین العمل بثقة وتوقع النتائج ، فتوقع النتائج یعني أنمن المناسب 

في حین ان الثقة .مدى یتوقع الالعب تحقیق المكسب أو الخسارة في المنافسة 

أنسیكون جیدا بصرف النظر عن النتائج حتى أداءهبالنفس هي شعور الالعب أن 

درجة "الثقة بالنفس بأنها )كامل راتب أسامة(ویعرف . كان المنافس متفوقا علیه 

، 1990اسامة كامل راتب ، (و اعتقاد الالعب بقدراته على تحقیق النجاح أتأكد 

.)345صفحة 

شعور الالعب بأنه قادر على القیام بعمل معین "فیعرفها بأنها ) ثامر محسن (وأما 

)1990ثامر محسن ،(" بنجاح
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فالثقة بالنفس مفهوم نفسي یتطور عند الریاضي بفعل معرفة النواحي الفنیة 

.والخططیة بفاعلیة كفاءته البدنیة وخبرته وممارسة الریاضة بشكل مستمر 

:التعامل مع القلق 4.1.

یركز كل مدرب على معرفة مدى إنالقلق من الظواهر النفسیة التي یجب 

االنفعاالت إذأنالالعبین أداءنه یؤدي دور في التأثیر على وجودها لدى العبیه ، أل

المهارات الحركیة والتي أداءنقص الجرأة واإلقدام والفشل في إلىالنفسیة قد تؤدي 

االختالل في توافقه العضلي العصبي مما یؤثر بدرجة ملحوظة إلىتؤدي بالفرد 

.المهاري أدائهعلى مستوى 

انفعال مركب من التوتر الداخلي والشعور ) "سن عالوي محمد ح(والقلق كما یعرفه 

بالخوف وتوقع الخطر وهو خبرة انفعالیة غیر سارة یدركها الفرد كشئ  ینبعث من 

)379، صفحة 1998محمد حسن عالوي ، (داخله 

عبارة عن مشاعر وأحاسیس غریبة ومؤلمة "ویعرفه بأنه ) مصطفى عبد السالم (وأما 

دم انسجام وتوافق وتطرأ هذه المشاعر على المرء حینما ال تنتج عن سوء تكیف وع

یستطیع التوفیق بین دوافعه وحاجاته األساسیة من جهة وبین الواقع الذي یعیشه من 

فالقلق هو عبارة عن إذن.)150، صفحة 1985مصطفى عبدالسالم ، (أخرىجهة 

حدوث تغیرات فسیولوجیة   ونفسیة تؤثر إلىعملیة اضطراب تصیب الفرد مؤدیة 

في سلوك وقدرة الفرد على األداء أو القیام بالعمل المطلوب بصورة غیر طبیعیة 
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حالة "إنبقوله ) كامل راتب أسامة(دما یؤكمؤقتا أو مستمرا وهذا أماویكون القلق 

بها القلق صفة مؤقتة تتغیر من وقت ألخر وهي تعبر عن درجة القلق التي یشعر 

المیل "قلق المنافسة هي ")362اسامة كامل راتب ، صفحة (الفرد في وقت معین   

مصطفى (" إلدراك مواقف المنافسة كمهدد واالستجابة لهذه المواقف بحالة القلق

.)139حسین باهي عبدالقادر جاد ، صفحة 

:القدرة على التركیز5.1.

قة العقلیة وتوجیهها المركز صوب إن التركیز اصطالح یشار به إلى تراكم الطا

موضوع معین بحیث تنصب الطاقة العقلیة علیه أو تتجه صوبه ، إلىفكرة معینه أو 

احد العوامل المهمة في اإذا أنهوتلعب صفة التركیز دورا مهما في المجال الریاضي 

مستوى األداء المهاري ، وتعد من االستعدادات العقلیة التي تلعب دورا كبیرا في

مستوى ممكن ، علما بان تطور الحركات المختلفة مقترن أعلىإلىوصول الفرد 

. بقابلیة الفرد على تركیز االنتباه 

حالة من حاالت "التركیز بأنها ) مصطفى حسین باهي وسمیر عبد القادر(ویعرف 

یكون الریاضي قادرا على طرد كل ما یشتت االنتباه أنفیجب .االستعداد الریاضي 

وهذه هي اللحظات الحرجة في األداء . األداء المطلوبة منهأساسیاتوان یركز على 

یركز على المفاتیح الضروریة أنیكون الریاضي قادرا على أنالتي یلزم عندها 

إجادةي یجیدها البعض والتركیز مهارة من المهارات العقلیة الت.للتنفیذ الناجح للمهارة
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مال یتالمجال االتدریب علیها ولكن النجاح في هذإلىتامة والبعض األخر یحتاج 

تركیز االنتباه الضیق وتركیز االنتباه إلىویصنف التركیز .  منظم أساساألعلى

هذین النوعین تبعا لمتطلبات األداء  الریاضي ، وعلى أهمیةالواسع وتختلف درجة 

یكون الریاضي یقضا أنل فان تركیز االنتباه ذات المجال الضیق یعني سبیل المثا

أوالرمایة ، ةویتضح ذلك في ریاض. ة نسبیا واحد أو منطقة صغیر ءبشيأو واعیا 

تركیز االنتباه ذات المجال إما.التصویب في كرة السلة أوالرمیة الحرة أداءعند 

یكون الالعب یقضا إنحیث المطلوب .الواسع فانه یناسب اغلب األلعاب الجماعیة 

إنكذلك یجب "وواعیا بتحركات المنافسین وفي نفس الوقت تابعا لتحركات زمالئه 

المجال الضیق ثم العودة إلىیتمیز بمقدرة على تحویل االنتباه في المجال الواسع 

ةیتعلم العبو ریاضإنأهمیةاألمر الذي یوضح .المجال الواسع إلىأخرىمرة 

اسامة كامل راتب ، صفحة (الفریق القدرة على التكیف وتغیر مجال تركیز انتباههم 

362 (

:القدرة على االسترخاء 6.1.

إذاعندما یكون المتعلم في حالة استرخاء كان ، أو بتعززتعلم المهارات المختلفة أن

كان هناك تناوب بین التعلم واالسترخاء ، وهذه حقیقة سواء بالتعلم األكادیمي أو 

الكثیر من الریاضیین یفشلون في تحقیق أفضل أنیالحظ إذ"بالتدریس الریاضي ،

بسبب التوتر لعصبي والقلق الذي یصاحب االشتراك في المنافسات أدائهممستویات 
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یحصل التقلص في أنجسم كافة بدًال تقلص عضالت الإلىالهامة الذي یؤدي 

.)45، صفحة M artens ,r ،1987("المهارات فقط أداءالعضالت المشتركة في 

غیاب التوتر واالستثارة إلىویرى الباحث بان االسترخاء یساعد في وصول الالعب 

من خالل یعازاتواالالشرارات إیصالوعندما یكون التعلم في حالة االسترخاء یسهل 

األعصاب الحركیة وان هذه العملیة تتبین بعد االستیقاظ وأداء المهارة إلىاالت السی

.في التكرارات األولیة 

یحتوي التدریب على أنبان یستوجب أثناء عملیة التعلیم "وألهمیة االسترخاء یذكر

مهارات االسترخاء فعلیه أن یبدأ وحدته أيمهارات االسترخاء وبشكل منظم مثل 

,R oberts("أوقات استرخاء قصیرة للتخلص من االستثارة الزائدة في الدفاع التدریبیة ب

g g , spink ,k.s pemberton,c ،1986 ان مهارة االسترخاء جزءا مهما من و )91، صفحة

یكون أنتمرین للتصور الذهني یجب أيالمهارات العقلیة ، ویحدد بان قبل أداء 

من ". الریاضي بحالة استرخاء تام ، لكن لیس بشكل كلي لكي ال یحسب بأنه نائم 

أنالمعلم أونوع من االسترخاء على المدرب أيهذا یرى الباحث بان عند استخدام 

.یكون ملما في ونوع االسترخاء الذي یستخدمه 

:الدافعیة7.1.

تتمیز الدافعیة المرتبطة بالنشاط الریاضي بتعددها لتعدد المجاالت المختلفة ألنواع 
األنشطة الریاضیة ونظرا لتعدد األهداف التي یمكن تحقیقها عن طریق ممارسة 

)  محمد حسن عالوي(ویعرف . مباشرة النشاط الریاضي سواء بصورة مباشرة أو غیر
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السلوك وتوجیهه ، كما إثارةر الداخلي تعمل على هو حالة من التوت"الدافعیة بأنها 
على انه حالة أو قوى داخلیة تسهم في تحریك السلوك وتوجیهه لتحقیق إلیهاینظر 

نها طاقة . )212المصدر السابق ، صفحة : محمد حسن عالوي (هدف معین   ٕ وا
. خارجي كامنة في الكائن الحي تعمل على استثارته لیسلك سلوكا معینا في العالم ال

ویتم ذلك عن طریق اختبار االستجابة المفیدة له وظیفیا في عملیة تكیفیة مع بیئته 
الخارجیة ووضع هذه االستجابة في مكان األسبقیة على غیرها من االستجابات 

إما.الحصول على هدف معین أوحاجة معینة إشباعالمحتملة مما ینتج عنه 
اتجاه وشدة "النشاط الریاضي ببساطة بأنه یعرف الدافعیة في) كامل راتب أسامة(

، 1997اسامة كامل رتب، (الجهد الذي یبذله الناشئ في التدریب أو المنافسة 
الدافعیة النفسیة للریاضي هي ) "معیون ذنون حنتوش (في حین یرى .)139صفحة 

: معیون ذنون حنتوش ) 1(فعل منظم ومستمر للحصول على الفوز والصحة البدنیة 
)21درالسابق ، ، صفحة المص

الدافع یشتمل على جمیع العوامل التي تسبب فعالیة أو "وهناك من یرى بأن .

.وهذا التحدید یشمل النشاط الریاضي كذلك.سلوكا

من الضروري أن یتم تعلیم المهارات العقلیة في تعاقب :خطوات تعلم المهارات العقلیة.2

اك ثالث خطوات أساسیة یمكن أن منطقي كجزء من خطة التدریب السنویة، و هن

:نقدمها كما یلي

من المهم أن یتعرف الالعب على أبعاد كل مهارة Educateالتعلم:الخطوة األولى.1.2

التحقق من أن:عقلیة حتى یمكن

هذه المهارات یمكن تعلمها

تفهم الدور الذي تلعبه هذه المهارات العقلیة في التأثیر على األداء-أ
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تطویر هذه المهاراتتعلم كیفیة -ب

في هذه الخطوة یتم مساعدة الالعب على Acquireالكتسابا:الخطوة الثانیة .2.2

اكتساب هذه المهارات العقلیة من خالل برنامج تدریبي منتظم یستخدم أفضل 

المعلومات المتاحة

الممارسة المنتظمة لهذه المهارات العقلیة حتىPractic::الممارسة:الخطوة الثالثة .3.2

یمكن الوصول إلى مرحلة التكامل بین العقل والجسم في المنافسة ، والطریق الوحید 

.للوصول إلى مستوى عال هو مزید من الممارسة حتى تصبح في مستوى العادة

وهذه الخطوات السابقة وهي التعلم واالكتساب والممارسة هي نفس الخطوات التي 

.تستخدم في تعلیم المهارات الحركیة

:وتتمثل فیما یلي.راتیجیات اكتساب المهارات العقلیةاست.3

یطلب من الالعب بعد تقدیم هذه المهارات monitoring-Self:المتابعة الذاتیة. 1.3

.العقلیة االحتفاظ بمذكرة یسجل فیها تقدمه في المهارات التي یقوم بتعلمها

ابعة الذاتیة مع المستوى الحصول علیها من المتevaluation-Self:التقویم الذاتي .2.3

الذي وضعه لهذه المهارة على وجه یقارن الالعب المعلومات التي تم التحدید

یمثل هذا البعد استجابة الالعب إلى التقویم reiforcement-Self:التدعیم الذاتي. 3.3

الذاتي ویفشل الكثیر من الالعبین في وضع طریقة مالئمة لعمل التقدم في تحقیق 
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األداء البدنیة والعقلیة وهي خطوة هامة في المساعدة على تطویر المهارات أهداف 

.العقلیة 

ونقدم في هذا المجال إطار عام للعمل في تطویر :مبادئ تطویر المهارات العقلیة.4

المهارات العقلیة حتى یمكن التأكد من الوصول إلى الدرجة المطلوبة إلتقان هذه 

لهامة والتي یترتب علیها المساهمة في تطویر األداء المهارات العقلیة األساسیة ا

ویتضمن هذا اإلطار العام ثالثة مبادئ أساسیة وخمسة مراحل .واإلعداد للمنافسات

متعاقبة ویؤكد هذا اإلطار على النمو المستمر للمهارات العقلیة وتطویر حاسة 

اضي األخرىالتدعیم الذاتي وتكامل التدریب العقلي مع مكونات التدریب الری

ویتم ذلك عن طریق تطویر differences Individualالفروق الفردیة:المبدأ األول.1.4

المهارات الفردیة والصفات التي یستطیع الالعب من خاللها أن یؤدي إلى أقصى ما 

تسمح به قدراته، ویحتاج الالعب إلى تطویر الخطة الشخصیة والتي توضع في 

ضوء المهارات الفردیة لالعب

Directالتوجیه الذاتي:المبدأ الثاني .2.4 –Self یستوجب األداء حتى أقصى ما تسمح به

قدرات الالعب في تطبیق خطة التدریب العقلي عن طریق التوجیه الذاتي، أو بطریقة 

أخرى یجب على الالعب أن یؤكد على ماذا یستطیع أن یفعل بمفرده، وینتقل من 

االستقالل الذاتي واالعتماد على نفسهاالعتماد الكّلي على المدرب إلى
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لكل العب حالة عقلیة State Performance Idealحالة األداء المثالیة:المبدأ الثالث .3.4

فریدة والتي تسمح له باألداء إلى أقصى ما تسمح به

التوجیه الذاتي                  الفروق الفردیة

حالة األداء المثالیة 

مبادئ تطویر المهارات العقلیة:)1( الشكل  رقم 

،ویحتاج كل العب إلى اكتشاف الظروف التي في ضوئها یحقق ذلك ،ویمكن قدراته

:مراحل تطویر المهارات العقلیة.5

تطویر جو إیجابي من خالل خفض الضغط الخارجي وزیادة :المرحلة األولى.1.5

الخارجیة ، ویجب أن یشعر الالعب بالقبول واالتجاه اإلیجابي قبل البدایة المساعدة

في تطویر المهارات العقلیة وتعطي في المرحلة األولى المساعدة التي یحتاجها 

الالعب

تطویر التحكم في االنفعال عن طریق االسترخاء العضلي :المرحلة الثانیة.2.5

ض اإلزعاجات الداخلیةوالعقلي بهدف التحكم في االنفعال وخف

تطویر التحكم في االنتباه ، بغض النظر عن الرموز المرتبطة :المرحلة الثالثة.3.5

بالواجب الحركي ، وتتضمن مهارات التحكم في االنتباه التصور العقلي ، تركیز 
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االنتباه واالسترخاء الذي یساعد الالعب على التصور البصري واالسترجاع العقلي 

.ةبطریقة فعال

المرحلة .تطویر استراتیجیات ما قبل المنافسة ، وأثناء المنافسة:المرحلة الرابعة.4.5

تطبیق المهارات واالستراتیجیات في التدریب على شكل منافسة ، وتتطلب :الخامسة

هذه المرحلة التقویم المتواصل ، وصقل المهارات واالستراتیجیات ، ففي حالة الفّ 

.العمل الشاق على المهارات العقلیة یصبح ضرورة قصوىشل في األداء فإن 

تطبیق المهارات واالستراتیجیات

المرحلة الخامسة     تطویر االستراتیجیات

المرحلة الرابعة     التحكم في االنتباه

المرحلة الثالثة  التحكم االنفعالي 

المرحلة الثانیة  جو ایجابي

األوليالمرحلة 

، 2001شمعون ماجدة، (مراحل تطویر المهارات العقلیة ): 2( الشكل رقم 

.)94صفحة
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المهارات العقلیة تم اختبار صالحیتها في هذه الطریقة التعاقبیة في تعلیم وتطویر 

الوصول بالالعب إلى أقصى ما تسمح به قدراته ، وتعمل على حدوث التكامل 

ویتوقف هذا التكامل على الفروق الفردیة بین الالعبین ، فممارسة االسترخاء قد تؤثر 

في تركیز االنتباه والعكس بالعكس ، وقد یصبح التصور البصري طریقة فعالة 

تحكم في االنفعال والتحكم في االنتباه ، ویمكن أن یكون الحدیث الذاتي مكون هام لل

وهناك عالقة إیجابیة بین هذه المراحل الخمس والمبادئ .لهذه المهارات الثالث

الثالثة فعندما یكون العمل على تطویر المهارات العقلیة في المراحل الثالث األولى 

وهو الفروق الفردیة ومبدأ التوجیه الذاتي وعند یجب التأكید على المبدأ األول

الوصول إلى المرحلة الرابعة یجب تطبیق المبدأ الثالث وهو حالة األداء المثالیة 

وعندما یكون الالعب على وعي بحالة األداء المثالیة یختار المهارات مثل المراحل 

الثالث األولى والتي تستدعي االستجابات اإلیجابیة

اضحا أن تطویر وتنمیة المهارات العقلیة یجب أن یسیر جنبا إلى جنب وقد أصبح و 

مع تطویر عناصر اللیاقة البدنیة ، 

التركیز واالسترخاء والدافعیة و الثقة بالنفس :مبادئ ومراحل تطویر المهارات العقلیة.6

غیرها یجب التخطیط لتنمیتها مثل القوة والمرونة والسرعة من خالل البرامج طویلة 

المدى ، وأن التكامل في اإلعداد وبصفة خاصة في المراحل األولى یجب أن یهدف 

واالنفعالیة حتى إلى التكامل في تطویر المهارات البدنیة والمهاریة إلى جانب العقلیة
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غفال مثل هذا التكامل في اإلعداد یعوق  ٕ یمكن تحقیق أفضل النتائج في المنافسة وا

)98، صفحة 2001شمعون ماجدة، (الوصول إلى المستویات العالمیة

.مبادئ ومراحل تطویر المهارات العقلیة:)3(الشكل رقم 

االنتباه واالسترجاع العقلي وغیرها یجب التخطیط لتنمیتها مثل القوة والمرونة والسرعة 

من خالل البرامج طویلة المدى، وأن التكامل في اإلعداد وبصفة خاصة في المراحل 

یجب أن یهدف إلى التكامل في تطویر المهارات البدنیة والمهاریة إلى جانب األولى 

غفال مثل هذا  ٕ العقلیة واالنفعالیة حتى یمكن تحقیق أفضل النتائج في المنافسة وا

)التكامل في اإلعداد یعوق الوصول إلى المستویات العالمیة

:الكرة الطائرة.7

، إذ تطورامن األلعاب الریاضیة التي شهدت لعبة الكرة الطائرة:تمهیـــــــد.1.7

المهارات تطبیق

تطویر االستراتیجیاتواالستراتیجیات

تطویر التحكم في االنتباه

االنفعاليتطویر التحكم 

تطویر جو إیجابي
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أصبحت في العدید من ً دول العالم تحتل المراتب األولى من حیث ممارستها 

واجتذاب عدد كبیر من الالعبین والمشاهدین لها وذلك لما تمتاز به من إیقاعات 

هذه سریعة ومتابعة وتبادالت مستمرة بین المهارات الهجومیة والدفاعیة لما تحتویه 

الفني وسرعته األداءمن طابع یتسم بدقة 

:المهارات األساسیة للكرة الطائرة .2.7

مهارة اإلرسال .1.2.7

اإلرسال هو الضربة التي یبدأ بها اللعب في المباراة :تعریف مهارة اإلرسال.1.1.2.7

ویستأنف عقب انتهاء الشوط وبعد كل خطأ ،وهو عبارة عن جعل الكرة في حالة 

بواسطة اللعب الذي یشغل المركز الخلفي األیمن في الفریق والذي یضرب الكرة لعب 

بالید مفتوحة أو مقفلة بهدف إرسالها من فوق الشبكة إلى ملعب الفریق المنافس

:أهمیة وممیزات اإلرسال.2.1.2.7

ترجع أهمیة اإلرسال إلى انه أحد المهارات األساسیة ذات الطابع الهجومي حیث أن 

یستطیع تحقیق النقاط بدون االحتفاظ به ، فیجب على العبي الكرة الطائرة أن القالفری

یدركوا أن اإلرسال لیس مجرد عبور الكرة فوق الشبكة ، ولكن یجب على العبي 

الفریق أن یجیدوا أداء اإلرسال بطریقة جیدة ودقیقة ، ویستطیع الفریق إحراز النقاط 

یكون مستقال في أدائه وبدون تأثیر من زمالئه من خالل اإلرسال ،و العب اإلرسال 

)20حسن عبد الجواد ، بدون سنة، صفحة (أو الفریق المنافس

: أنواعه.3.1.2.7



28

ضربات اإلرسال تصنیفها إلى نوعین ألداء نستطیع من خالل التكنیك الصحیح

:رئیسین

اإلرسال من أسفل*

أسفل المواجه األمامياإلرسال من *

.اإلرسال من أسفل الجانـــبي*

)الروسي(اإلرسال من أسفل الجانبي المعكوس*

:الخطاء الشائعة في اإلرسال من أسفل

.ضرب الكرة بأصابع الیــد*

عدم ضرب الكرة بالقوة الالزمة مما یؤدي إلى عدم عبورها الشبكة*

.یستطیع الالعب من ضربها بالید كاملةالقذف الكرة بعیدا إللمام حیث*

واثنا الضرب على القدم الخلفیة،عدم نقل الجسم أثناء األرجحة للخلف على القدم *

األمامیة

:اإلرسال مــــن أعلــى-

اإلرسال من أعلى برؤوس األصابع*

)التنس(اإلرسال مـن أعلى المواجـــه *

.المواجه الخطافياإلرسال الجانبي الخطافي والجانبي -

)األمریكي(اإلرسال المتموج *

.قذف الكرة مبكرا قبل أرجحة الذراع خلفا-
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األخطاء الشائعة في اإلرسال من أعلى•

: قذف الكرة بعیدا عن الجسم خلفا أو جانبا مما یؤدي بالمرسل إلى تغییر وضع -

.االمتداد وعدم السیطرة علیها

.اء الضربعدم امتداد الجسم والذراع أثن-

.عدم األرجحة الكافیة للذراع وعدم االستفادة من الجذع لزیادة قوة الضرب-

علي مصطفى طه ، (.عدم القدرة على التوقیت بین سرعة الكرة وحركة الضرب-

)10صفحة 

مرجحة الذراع بقوة كبیرة لضرب الكرة مما یؤدي إلى خروجها خارج حدود -

.الملعب

بعد القیام باإلرسال مباشرة ، وعدم متابعة الجسم عدم الدخول إلى الملعب-

الستمراریة الحركة

مهارة االستقبال.2.2.7

هو استقبال الكرة المرسلة من الالعب المرسل :تعریـف مهارة االستقبال.1.2.2.7

للفریق المنافس لتهیئتها لالعب المعد أو الزمیل في الملعب ، وذلك بامتصاص 

عصام الوشاحي، صفحة (ا من أسفل إلى أعلى سرعتها وقوتها وبتمریره

بالساعدین أو بالتمریر أعلى حسب قوة الكرة وسرعتها ووضع الالعب )141

المستقبل

منذ نشأت لعبة الكرة الطائرة وحتى وقتنا :أهمیة مهارة االستقبال.2.2.2.7
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الحاضر، تنوعت وتتابعت طرق استقبال الكرة سواء بالكفین أو الذراعیین وبعد أن

كانت تؤدى من أعلى أصبحت الطریقة المتبعة حالیا بالذراعین من أسفل یطلق 

وتؤدي باستخدام السطح الداخلي للساعدین ، وذلك لضمان استالم الكرة Beggarعلیها

.بطریقة جیدة وتوصیلها للزمیل وبدون حدوث أخطاء 

:طریقة استقبال اإلرسال–

یتحرك الالعب إلى المكان الصحیح بسرعة ، حیث یقف الالعب :االستعداد*

والقدمان متباعدتان أوسع من الحوض قلیال والركبتان مثنیتان قلیال ، وتشكالن زاویة 

قائمة تقریبا مع الحوض ، میل الجذع قلیال أمام الرأس عمودي على مستوى الكتفین 

بعضهما مسافة حوالي اتساع وتوجیه النظر إلى المنافس والذراعان متباعدتان عن 

.ومائلتان لألسفللألمامالكتفین ، وممدودتان 

:األخطاء الشائعة في استقبال اإلرسال*

المرجحة الزائدة للذراعین أماما وألعلى للعب الكرة مما یؤدي إلى زیادة قوة -

.وسرعة طیران الكرة خارج حدود اللعب

ضرب الكرة مما یؤدي إلى طیرانها عدم تساوي السطح الداخلي للساعدین عند -

.جانبا

ارعین بمستوى عالي جدا مما یجعل طي ارن الكرة عمودیا وقصیر وضع الذ-

.المسافة
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.ثني الالعب للمرفقین أثناء ضرب الكرة مما یؤدي إلى طیرانها خلفا-

ضرب الكرة بالیدین ولیس على سطح الساعدین مما یؤدي إلى طیرانها ألحد -

.الجانبین

عملیة امتصاص قوة الكرة على الساعدین كبیرة جدا مما یؤدي إلى طیران الكرة -

.قصیرة )31زكي محمد الحسن، صفحة (لمسافة 

:تعــریف مهارة التمریر.3.2.7

هو استالم الكرة بالیدین أو بید واحدة من أعلى أو من أسفل بتوجیهها عالیا مع 

.تغییر اتجاهها بدون استقرارها على الیدین

:أهمیة التمریــر*

التمریر هو األساس في لعبة الكرة الطائرة ، حیث یتوقف نجاح الفریق على مدى 

قدرة العبیه في السیطرة والتحكم بتوجیه الكرة في كل االتجاهات وبطریقة صحیحة 

بالنسبة لخطط الدفاع والهجوم التي یستخدمها الفریق في األهموقانونیة وهو المهارة 

دم في مهارة التمریر أطراف األصابع واألیدي واألذرع على األغلب اللعب ویستخ

أكثر من أي جزء من الجسم، ویمكن أن نعتبر اإلعداد وتمریرا ولكن أكثر دقة نظـرا 

حسین (لضرورة سیر الكرة عن طریق محدود في الهواء ومرتبط بالضربة الهجومیة

)عبد الجواد

:التمریـــر أنواع *
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صرا من العناصر األساسیة والرئیسیة لتكتیك ریاضة الكرة الطائرة ، یعتبر التمریر عن

یستطیع الالعب أن یوجه الكرة إلى زمیله بطریقة ال فبدون إتقان هذا العنصر 

یستطیع اإلعداد للهجوم والسحق حیث یتطلب التمریر سرعة الصحیحة ، كما 

كما تنوع .التنقل و التمركز الجید بدون كرة، والتحریك المتواصل للذارعین واألصابع

وتعدد التمریر في الكرة الطائرة ویمكن أن نقسم التمریر من حیث طریقة أدائه إلى 

المستوى الذي تصل فیه تمریر من الثبات وتمریر من الحركة، ونقسمه من حیث 

.الكرة إلى

كما یمكن تقسیمه من حیث استخدام الید أو أسفل،تمریر من أعلى التمریر من 

تمریر بالیدین وتمریر بید واحدة وعموما یمكننا أن نقسم التمریر إلى 1الیدین إلى 

نوعین همـا

:األعلىالتمریـر من 

التمریر من أعلـــــى إلى األمام

.ـن أعلــى للخلـــفالتمریر مــ-

.التمریر من أعلـــى للجـــانب-

.التمریر من أعلى مــع الـــوثب-

.التمریر من أعلى مــع الدحرجــــة-

.التمریر من أعلى بعـد الــدوران-
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.التمریر من أعلى من وضع الطعن أماما-

.التمریر من أعلى مع السقـوط-

:األسفلالتمریر من 

ل بالیدیـنالتمریر من أسف

.التمریر من أسفل بید واحـــدة–

.التمریر من أسفل مع السقوط والطیران–

الیدین بقوة لتعدیتها لكامل حدىبإهو عبارة عن ضرب الكرة :الضرب الساحق. 4.2.7

فوق الشبكة وتوجیهها إلي الملعب الفریق المنافس بطریقه قانونیة 

:أهمیـــته-

لعبة الكرة الطائرة هو الحصول علي نقطة من نقاط الهدف من الضرب الساحق في 

وتتطلب هذه المهارة نوعیة معینة من الالعبین .المباراة أو الحصول علي اإلرسال

یتمیزون بسرعة البدیهة وحسن التصرف والثقة لنفس وارتفاع القامة وقوة عضالت 

لیة في الوثب الرجلین والسرعة الحركیة الفائقة والرشاقة والقوة االنفجاریة العا

.والضرب

:طریــــقة أداءه-

یؤدي بتحرك الضرب في اللحظة التي تترك فیها الكرة ید الالعب الذي :االقتراب-

یتولى اإلعداد فیأخذ خطوة إلي األمام لقدم المناسبة ثم تتحرك القدم في وثبة طویلة 
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مناسبة منها سریعة ومتوسطة االرتفاع تنزل بموازاة القدم األخرى وعلي مسافة 

.وتتحرك الذراعان في أرجحة إلي الخلف

من الوضع السابق تثني الركبتین وینتقل ثقل الجسم علي األمشاط :االرتقاء-

وتتحرك الذراعان في حركة متأرجحة من الخلف إلي األمام،وفي هذه اللحظة تمتد 

األعلى في جمیع مفاصل الجسم متجه إلي األعلى بینما تتابع الذراعان حركتهما إلي

.محاولة الكتساب اعلي ارتقاء

عندما یصل جسم الضارب إلي األعلى ارتقاء له یتحرك الجزء العلوي من :الضرب-

الصدر في حركة تقوس وتثني الذراع الضاربة للخلف من مفصل المرفق وفي 

اللحظة المناسبة تدفع الذراع الضاربة إلي األمام لتضرب الكرة لید المفتوحة في 

ة انقباض مع إعطاء الضربة القوة الدافعة بواسطة اندفاع الجسم إلي األمام حرك

.واألسفل بقوة

بعد عملیة ضرب الكرة یكون الهبوط علي القدمین في نفس المكان الذي :الهبوط-

ارتقي منه دون تجاوز خط المنتصف مع ثني الركبتین لتساعد علي امتصاص 

)60، صفحة 1964حسین عبد الجواد، (صدمة الهبوط 

:أنواع الضرب الساحق-

.الضربة الساحقة المواجهة*

.الضربة الساحقة المواجهة لدوران*
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.)الخطافیة(الضربة الساحقة الجانبیة *

.)الصاعدة(الضربة الساحقة السریعة *

.الضربة الساحقة الساقطة لرسغ*

الجیالني بن الحاج على بن هادیة ، بلحسین البلیش ، (الضربة الساحقة لخداع -

).137یحي ، صفحة 

:مهـارة اإلعداد.5.2.7

:تعـــریف.1.5.2.7

مكان مناسب بعد استقبالها من إرسال عملیة تمریر الكرة ألعلى لياإلعداد هو 

والمنافس أو ضربة ساحقة أو تمریره وتغییر اتجاهها لتصل إلى الالعب المهاجم 

،لیقوم بدوره بوضعها بضربة ساحقة داخل ملعب المنافس ویكون اإلعداد من اللمسة 

األولى وغالبا ما یكون من اللمسة الثانیة

مهارة اإلعداد من المهارات الضروریة الهامة في الكرة :ات اإلعدادأهمیة وممیز 

الطائرة ، وهي الخطوة التي یرتكز علیها المهاجم للحصول على نقاط في المباراة 

ویعتمد اإلعداد كلیا على التمریر من أعلى فإجادة التمریرات العلویة یساعد على أداء 

اقف اللعب ، حیث یتوقف علیه هجوم ویعتبر اإلعداد من أهم مو .اإلعداد الجید

.الفریق وطریقة أدائه

لقد استطاع المختصون في لعبة الكرة الطائرة من تحدید : مواصفات االعداد*

:مواصفات اإلعداد من حیث
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.اإلعداد مـن حیث البعـــد*

.اإلعداد من حیث االرتفاع*

.اإلعداد من حیث االتجاه*

:اإلعدادأنواع -

:یشمل اإلعداد األنواع التالیة

.األمامياألعداد*

.الرأساإلعداد الخلفي من فوق *

.اإلعداد بالدحرجة خلفـا*

.اإلعداد الجانبــي*

.اإلعداد بالوثب*

:مهارة الصــد.6.2.7

:تعــریف مهارة الصــد.1.6.2.7

حائط الصد هو عملیة یقوم بها العب أو اثنان أو ثالثة العبین من المنطقة األمامیة 

في مواجهة الشبكة المعارضة للكرة المضروبة ساحقا من ملعب الفریق المنافس فوق 

.)36، صفحة 2001زكي محمد الحسن، (العلیا للشبكة 1الحافة 

یعتبر الصد من المهارات األساسیة والهامة في عملیة :هارة الصــدأهمیة م.2.6.2.7

الدفاع عن الملعب أمام الضربات المختلفة على الشبكة وهو وسیلة إلحباط عزم 

.الفریق المنافس من خالل منع مهاجمیه من ضرب الكرة الساحقة فوق الشبكة
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:أنواع حائط الصــد-

.الصد الهجومـي*

الصد الدفاعـي*

:طریقة أداء الصــد.3.6.2.7

.وقفة االستعداد*

.الــوثب*

.الصــد*

.الهبوط*

:ینقسم الصد إلى ثالثة أقسام:أشكال حائط الصــد-

.عب واحـدالالصد ب*

عبیــنالالصد ب*

.عبینالالصد بثالثة *

:مهارة الدفاع عن الملعب.8.2.7

الدفاع عن الملعب هو استقبال الكرة المضروبة :تعــریف مهارة الدفاع عن الملعب

المرتدة من حائط الصد وتمریرها من أسفل 1ضربا ساحقا من الفریق المنافس أو 

. .)91علي مصطفى طه، صفحة (بتوجیهها لزمیل من الملعب أعلى

یعتبر الدفاع عن الملعب أحد المهارات الدفاعیة :أهمیة الدفاع عن الملعب.1.8.2.7

المهمة ضد الضربات الساحقة القویة في الجزء الخلفي من الملعب وتغطیة حائط 
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الصد ، وضربات الخداع وتغطیة عملیة الهجوم للفریق المنافس ،ولهذا فإن الدفاع 

، حیث في الكرة الطائرة المهارات یتساوى في أهمیته مع الهجوم وهو من أصعب 

أنها تتطلب مستوى عال من القوة والرشاقة والقدرة على سرعة رد الفعل والتركیز لفترة 

طویلة ، والتحمل والجرأة والشجاعة في استخدام الجسم عند أداء الدحرجة والطیران 

.واالنزالق لإلنقاذ الكرات البعیدة

:أنواع الدفاع عن الملعب.2.8.2.7

.الدفاع بالیدین من الوقـوف*

.الدفاع بید واحدة من الوقــوف*

.الدفاع بالیدین أو بید واحدة بالسقوط المحرج*

علي مصطفى طه ، الصفحات (الدفاع بالیدین أو بید واحدة بالسقوط الغاطس *

312-313(
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:خالصــــة.8

ت هجومیة وأخرى امن مهار لعبة الكرة الطائرة إحدى األلعاب الجماعیة التي تتكون

دفاعیة ، وتحدد نتیجة الفریق نسبة امتالك جادة و تلك المهارات ، إذ یسعى المدرب 

تقانها ، فالمهارة  ٕ تعد القاعدة "في منهجه التدریبي إلى إكساب الالعبین المهارات وا

األساسیة التي یمكن من خاللها بناء األلعاب الریاضیة ، إذ یتوقف على إتقانها 

.اح الالعب والفریق معانج

وسنتناول في هذا الفصل نبذة عن تاریخ الكرة الطائرة في العالم والجزائر ، إضافة 

.إلى المهارات األساسیة وخاصة مهارة الضرب الساحق



الجانب 
التطبیقي
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:تمهید

تعد الدراسة االستطالعیة األولیة التي تساعد الباحث في إلقاء نظرة من أجل اإللمام 

بصدد إجراء دراسة میدانیة البد من إجراء دراسة بما أننا .بجوانب دراسته المیدانیة

:استطالعیة كانت بدایتها

 التعرف على المكان و مدى إمكانیة إجراء الدراسة علي بعض أندیة الغرب

.الجزائري

التعرف على ما یمكن عرقلة عملنا ومختلف الصعوبات المحتمل مواجهتها.

تحدید العینة ومعرفة األجواء المحیطة هبا

 أخذ معلومات من نوعیة الدراسة(ب من أفراد العینة التقر(

التقییم للمستوى المعرفي ألفراد العینة ، ومدى مطابقتها لموضوع الدراسة.

 من مجتمع الدراسة أي ما یعادل ....تمثلت في : تحدید العینة االستطالعیة

:منهج البحث . 1

ان المشكلة التي تسعى الباحثتان الى حلها هي التي تحدد المنهج الذي یتم اختیاره 

لغرض التوصل الى النتائج المطلوبة ، لذا استخدمتنا المنهج الوصفي والذي یعرف 

هو التصور الدقیق عالقات المتبادلة بین المجتمع واالتجاهات والمیول " على انه 

لبحث صورة واقع الحیاة ووضع مؤشرات وبناء تنبؤات والرغبات والتطور بحیث یعطي ا
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اذ تم استخدام هذا المنهج بأسلوبي .)263، صفحة 2001وجیه محجوب، (مستقبلیة 

المسح  والعالقات االرتباطیة  

:مجتمع وعینة البحث .2

دراسة حالة جزء معین أو نسبة معینة من افراد "ان عملیة اختیار العینة هي ألجل 

محمد حسن عالوي ومحمد (ع األصلي ثم تعمیم النتائج على المجتمع كلهالمجتم

لذا فقد تكون مجتمع البحث من العبات اندیة الطائرة  .)2000نصرالدین رضوان، 

وهران ، -نجوم الحمري (أندیةهي أندیة) 4(الغرب الجزائري  البالغ وعددها إقلیمفي 

الن العبات هذه ) سعیدة- إس.بي.إم، البیض-وهران، أفاق البیض-نجوم السینیا

األندیة یتمیزن بانهن یمثلن أفضل مستوى ریاضي من بین األندیة األخرى ویتمیزن 

الى النتائج التي یمكن أن نما تكو بخصائص تمثیلیة للمجتمع وتعطي نتائج اقرب "

وقد بلغ . )254، صفحة 1987احمد بدر، (الباحث بمسح المجتمع كله   إلیهایصل 

%) 43.05(أي بنسبة 48العبة من أصل ) 31(اختیارهنعدد الالعبات اللواتي تم 

.یوضح تفاصیل ذلك ) 1(، والجدول األصلمن مجتمع 

:تجدید متغیرات الدراسة.3
غیرین أحدهما مستقل و األخر موضوع البحث تبین التالي أنه یوجد متاستنادا إلي

.تابع
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:المتغیر المستقل1.3
العامل الذي یرید الباحث قیاس مدي تأثیره في الظاهرة المدروسة و عامة ما هو

یعرف باسم المتغیر أو العامل التجریبي و في بحثي هذا یتمثل المتغیر المستقل في 
".المهارات العقلیة"

:المتغیر التابع 2.3
هو المتغیر الذي تتوقف قیمته علي مفعول تأثیر قیممتغیرات أخري حیث أنه كلما 
أحدثت تغیرات علي قیم المستقل ستظهر النتائج علي قیم المتغیر التابع ،و یتمثل 

".األساسیةالمهارات "المتغیر التابع في بحثي هذا ب 
:مجاالت البحث .4

األندیةالعبي الكرة الطائرة  في :المجال البشري.1.4

2019لغــــــایة  2018من :المجال الزماني .2.4

القاعات الریاضیة ألندیة البحث:المجال المكاني.3.4

:أدوات البحث.5
من أجل الحصول على الحقائق المتكاملة التي تعد ضروریة لغرض الحصول 

من المتعذر "على حل للمشكلة ،فقد لجأ الباحث الى االستعانة ،بوسائل عدیدة اذ انه 

صالح بن حمد، (أن تكون هناك وسیلة واحدة جامعة مانعة یمكن بها دراسة سلوك  

:ومن هذه الوسائل )337، صفحة 1995

االستبیان -1
. القیاسات واالختبارات النفسیة والمهاریة -2
واألجهزة المستعملة األدوات-3
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والقیاسات المستخدمة في البحث نوع  االختباراتساعة توقیت الكترونیة لحساب زمن *

casio)(

)sharp(حاسبة الكترونیة نوع *

.طباشیر *

.أقالم *

. قانونیة كرات الطائرة *

. قانوني ملعب كرة الطائرة *

)أقماع(حلقات  *

حائط أملس*

:القیاسات واالختبارات النفسیة والمهاریة *

)1984محمد محمود عبدالدیم ومحمد صبحي حسانین، (االختبارات المهاریة*

اختبار مهارة الصــد.2- 2- 4- 3

اإلرسالاختبار مهارة 3

اختبار مهارة التمریر3

:النهائي للمقیاس واالختبارات المهاریةالتطبیق 5- 3

واالختبارات ) المهارات العقلیة(مقیاس إلعدادبعد استكمال المستلزمات المطلوبة 

تم تطبیق ) ،الصد ،الدفاع عن اللعباإلعداد،اإلرسالالتمریر ،االستقبال ،(المهاریة
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أندیةمن أربعةأندیةالعب یمثلن )31(التجربة النهائیة على عینة البحث البالغ عددها

الغرب الجزائري بالكرة الطائرة  للنساء وتم توزیع المقیاس على الالعبات في إقلیم

إجابتهنبحیث یجلسن بعیدات عن بعضهن لتحاشي تأثر األندیةمالعب تلك 

ببغضهن البعض ، وقد بلغ الوقت المستغرق لإلجابة على فقرات المقیاس

القیام بتطبیق االختبارات المهاریة علیهن في نفس دقیقة ثم بعد ذلك یتم ) 25-30(

.الیوم ، اذ تم تخصیص یوم لكل فریق نظرا لتباعد المسافة بین  مالعب الفرق

من قبل فریق العمل المساعد ) 2009(وتم المباشرة بتطبیق التجربة النهائیة بتاریخ

ت واألجهزة االختباراإجراءیكون وقت إنبنظر االعتبار األخذوقد تم ) 2(ملحق

.       واألدوات المستخدمة موحدة في التطبیق لجمیع الفرق

مصطفى حسن باهي وسمیر عبد القادر جاد ، صفحة (مقیاس المهارات العقلیة  . 1

73.76(

ان استبیان المهارات العقلیة یستخدم لتحدید نقاط القوة ونقاط الضعف العقلیة في 

االستبیان النسخة التي صممها باحثان بریطانیان أساس هذا . الریاضي ولمتابعة تقدمه 

.جامعة نورث ویلز –في علم النفس الریاضي 

: ویقیس االستبیان سبعة مظاهر هامة للجانب العقلي في األداء الریاضي وهي

)  1الملحق(
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)1،2،3،4(.    القدرة على التخیل وتشمل الفقرات -1

)8، 6،7، 5(.             العقلي وتشمل الفقراتاإلعداد-2

)12، 11، 10، 9(الثقة بالنفس   وتشمل الفقرات                         -3

)13،14،15،16(التعامل مع القلق  وتشمل الفقرات     -4

)20، 19، 18، 17(القدرة على التركیز  وتشمل الفقرات     -5

) 24، 23، 22، 21(وتشمل الفقرات         االسترخاءالقدرة على -6

)28، 27، 26، 25(الدافعیة وتشمل الفقرات                             -7

:كما یلي ةالمؤویدرجة ویتم حساب الدرجة 24=مجموع درجات كل بعد 

الكلي للدرجات یتم حساب درجته على درجة من المجموع 14حصل شخص على إذا

:الشكل األتي 

14

%58=  100× 58,0= ــــــــــــــ   

24

:ألداة الدراسة)الصدق والثبات(خصائص السیكومتریة ال. 6



47

الذي یمكن أن یتبادر عندما یرید الباحث استخدام أداة فإن السؤال :صدق االستبیان-

إلى ذهنه هو أن األداة التي بصدد استعمالها كوسیلة للبحث تقیس فعال الظاهرة المراد 

دراستها أو غیر ذلك ؟حیث یجد الباحث نفسه ملزم بإثبات صدق ألداة التي یرید 

استعمالها، وهناك عدة طرق یمكن له االستعانة هبا من أجل تحقیق ذلك نذكر أهمها 

:التاليعلى النحو

):االستبیان(الصدق والثبات ألداة الدراسة •
بعدما تمت صیاغة االستبیان في شكله األولي البد من إخضاعه الختباري الصدق 

.والثبات
یقصد بصدق أداة الدراسة؛ أن تقیس عبارات االستبیان ما وضعت :صدق االستبیان: أوال

ل، الصدق الظاهري لالستبیان لقیاسه، وقمنا بالتأكد من صدق االستبیان من خال
، وصدق االتساق الداخلي لعبارات االستبیان، والصدق البنائي )صدق المحكمین(

.لمحاور االستبیان
ویقـوم علـى فكـرة مـدى مناسـبة عبـارة االسـتبیان لمـا یقـیس ولمـن :الصدق الظاهري-1

المنطلـق تم عـرض االسـتبیان یطبـق علـیهم ومـدى عالقتهـا باالسـتبیان ككـل ومـن هـذا 
في صـورته األولیـة علـى عـدد مـن المحكمـین مـن ذوي الخـبرة واختصـاص ألخذ 
وجهات نظرهم واالستفادة من آرائهم في تعدیله والتحقق من مـدى مالئمـة كـل عبـارة 

یــة لعبــارات للمحـور الـذي تنتمـي إلیــه، ومــدى ســالمة ودقــة الصــیاغة اللغویــة والعلم
االســتبیان ، ومــدى شمــول االســتبیان لمشــكل الدراســة وتحقیق أهدافها، وفى ضوء أراء 
ضـافة عبـارات أخـرى لتحسـین أداة  ٕ السادة المحكمین تم إعادة صیاغة بعـض العبـارات وا

الدراسة
مـدى : السـتبیانویقصـد بصـدق االتسـاق الـداخلي لعبـارات ا:صدق االتساق الداخلي- 2

اتسـاق جمیـع فقـرات االسـتبیان مـع المحـور الـذي تنتمي إلیه أي أن العبارة تقیس ما 
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بین ' بیرسون'وعلیه قمنا بحساب معامل االرتباط .وضعت لقیاسه وال تقیس شيء أخر
درجة كل عبارة من عبارات المحور والدرجـة الكلیـة للمحـور الذي تنتمي إلیه هذه 

.الفقرة
السلوكیات القدرة علي التخیل لدي :صدق االتساق الداخلي لعبارات المحور األول-1- 2

.الغرب الجزائريأندیةالعبات كرة الطائرة لبعض 
.یوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات المحور األول):01(الجدول رقم 

معامل االرتباط السؤالالرقم
)بیرسون

rالمحسوب

النتیجة

أتدرب على ریاضتي استطیع أن 1
في عقلي

یوجد 0.770
ارتباط 
دال(معنوي

( أتمرن على المهارة في ذهني قبل 2
أن استخدمها

0.824

0.745من الصعب أن أكون صورا عقلیة3

أجد من السهل تخیل الشعور 4
بالحركة

0.86

درجة 31ودرجة حریة0.05عند مستوى الداللة 0.498:الجدولیة rقیمة
30=1-31= 1-عدد العینة االستطالعیة = الحریة 
الجدولیة ، فانه یوجد ارتباط معنويrالمحسوبة أكبر منrإذا كانت: قاعدة 
24V .SPSSمن إعدادنا باالعتماد على مخرجات برنامج :المصدر

:الجـدول أعـاله بـأن جمیـع الفقـرات تـرتبط مـع فرضـیة المحـور األولیتضـح مـن خـالل 
.السلوكیات القدرة علي التخیل لدي العبات كرة الطائرة لبعض اندیة الغرب الجزائري
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أي أن فقراتـه دالـة إحصـائیا ، حیـث نجـد أن معـامالت االرتبـاط المحسـوبة لكـل فقـرة 
الجدولیة، في جمیع فقرات المحور أي یوجد ارتبـاط معنـوي rمـن فقراتـه اكـبر مـن قیمـة

ومنـه تعتـبر فقـرات المحـور األول، صـادقة ومتسـقة داخلیـا، لمـا وضعت لقیاسه
العقلي  لدي اإلعدادالسلوكیات : تساق الداخلي لعبارات المحور الثاني صدق اال - 2- 2

.الغرب الجزائريأندیةالعبات كرة الطائرة لبعض 
یوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات المحور الثاني):02(الجدول رقم 

معامل السؤالالرقم
االرتباط 
)بیرسون

rالمحسوب

النتیجة

یوجد ارتباط 0.815أهدافي من التدریبأحد بنفسي دائما 1
)دال(معنوي

یوجد ارتباط 0.85أهدافي دوما محددة جدا2
)دال(معنوي

دائما احلل بنفسي أدائي بعد أن انتهي من 3
المنافسة

یوجد ارتباط 0.875
)دال(معنوي

یوجد ارتباط 0.719عادة احدد األهداف التي أنجزها4
)دال(معنوي

= درجة الحریة 30ودرجة حریة0.05عند مستوى الداللة 0.498:الجدولیة rقیمة
30=1-31= 1-عدد العینة االستطالعیة 

الجدولیة ، فانه یوجد ارتباط معنويrالمحسوبة أكبر منrإذا كانت: قاعدة 

:المحـور الثـاني یتضح من خالل الجدول أعاله بان جمیع الفقرات ترتبط مـع فرضـیة 
.العقلي  لدي العبات كرة الطائرة لبعض اندیة الغرب الجزائرياإلعدادالسلوكیات 
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أي أن فقراتــه دالــة إحصائیا ، حیث نجد أن معامالت االرتباط المحسوبة لكل فقرة من 
الجدولیـة، في جمیـع فقـرات محور أي یوجد ارتباط معنوي ومنه rفقراته اكبر مـن قیمـة

ر الثاني صادقة ومتسقة داخلیا، لما وضعت لقیاسهتعتبر فقرات المحو 

:صـدق االتسـاق الـداخلي لعبـارات المحـور الثالـث - 2- 3
.الغرب الجزائريأندیةالسلوكیات الثقة بالنفس  لدي العبات كرة الطائرة لبعض 

یوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات المحور الثالث):03(الجدول رقم 
معامل السؤالالرقم

االرتباط 
)بیرسون

rالمحسوب

النتیجة

یوجد ارتباط 0.714أعاني من فقدان الثقة بشأن أدائي1
)دال(معنوي

یوجد ارتباط 0.798أدخل كافة المباریات بفكر وأثق2
)دال(معنوي

یوجد ارتباط 0.852تتالشي ثقتي بالتدریج كلما اقترب میعاد المباراة-3
)دال(معنوي

یوجد ارتباط 0.712طوال المنافسة أحافظ على موقف ایجابي4
)دال(معنوي

= درجة الحریة 30ودرجة حریة0.05عند مستوى الداللة 0.498:الجدولیة rقیمة
30=1-31= 1-عدد العینة االستطالعیة 

الجدولیة ، فانه یوجد ارتباط معنويrالمحسوبة أكبر منrإذا كانت: قاعدة 
:المحور الثالث یتضح من خالل الجدول أعاله بان جمیع الفقرات ترتبط مع فرضیة 

الغرب الجزائريأندیةالسلوكیات الثقة بالنفس  لدي العبات كرة الطائرة لبعض 
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أي أن فقراتـه دالـة إحصـائیا ، حیـث نجـد أن معـامالت االرتبـاط المحسـوبة لكـل فقـرة 
الجدولیـة في جمیـع فقرات محور أي یوجد ارتباط معنوي rـةمـن فقراتـه اكـبر مـن قیم

.ومنه تعتبر فقرات محور صادقة ومتسقة داخلیا، لما وضعت لقیاسه
:المحور الرابعصـدق االتسـاق الـداخلي لعبـارات -2-

.الغرب الجزائريأندیةالسلوكیات التعامل مع القلق  لدي العبات كرة الطائرة لبعض 
یوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات المحور الرابع ):04(الجدول رقم 

السؤالالرقم

معامل 
االرتباط 
)بیرسون
rالمحسوب

النتیجة

یوجد ارتباط 0.707كثیرا ما أعاني الخوف من الخسارة  1
)دال(معنوي

یوجد ارتباط 0.85أقلق مما قد الحقة بنفسي من هزیمة في المباریات2
)دال(معنوي

أترك العنان ألخطائي لتثیر القلق عند قیامي 3
باألداء

یوجد ارتباط 0.844
)دال(معنوي

یوجد ارتباط 0.79افرط في القلق بشأن التنافس4
)دال(معنوي

= درجة الحریة 30ودرجة حریة0.05عند مستوى الداللة 0.498:الجدولیة rقیمة
30=1-31= 1-عدد العینة االستطالعیة 

الجدولیة ، فانه یوجد ارتباط معنويrالمحسوبة أكبر منrإذا كانت: قاعدة 
:المحور الثالث یتضح من خالل الجدول أعاله بان جمیع الفقرات ترتبط مع فرضیة 

السلوكیات الثقة بالنفس  لدي العبات كرة الطائرة لبعض اندیة الغرب الجزائري
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نجـد أن معـامالت االرتبـاط المحسـوبة لكـل فقـرة أي أن فقراتـه دالـة إحصـائیا ، حیـث 
الجدولیـة في جمیـع فقرات محور أي یوجد ارتباط معنوي rمـن فقراتـه اكـبر مـن قیمـة

.ومنه تعتبر فقرات محور صادقة ومتسقة داخلیا، لما وضعت لقیاسه
:صـدق االتسـاق الـداخلي لعبـارات المحـور الخامس-2-

الغرب أندیةعلي التركیز   لدي العبات كرة الطائرة لبعض السلوكیات القدرة
.الجزائري

الخامسیوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات المحور):05(الجدول رقم 

السؤالالرقم

معامل 
االرتباط 
)بیرسون
rالمحسوب

النتیجة

یوجد ارتباط 0.83التركیز على أفكاري أثناء المنافسةعال استطی1
)دال(معنوي

یوجد ارتباط 0.77یتخلى عني تركیزي أثناء المنافسة-2
)دال(معنوي

یوجد ارتباط 0.752الضجیج غیر المتوقع یضر بأداتي3
)دال(معنوي

یوجد ارتباط 0.799تشتت ذهني بسهولة یعد مشكلة بالنسبة لي4
)دال(معنوي

= درجة الحریة 30ودرجة حریة0.05عند مستوى الداللة 0.498:الجدولیة rقیمة
30=1-31= 1-عدد العینة االستطالعیة 

الجدولیة ، فانه یوجد ارتباط معنويrالمحسوبة أكبر منrإذا كانت: قاعدة 
المحور الخامس یتضح من خالل الجدول أعاله بان جمیع الفقرات ترتبط مع فرضیة 

السلوكیات القدرة علي التركیز  لدي العبات كرة الطائرة لبعض اندیة الغرب :
الجزائري
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أي أن فقراتـه دالـة إحصـائیا ، حیـث نجـد أن معـامالت االرتبـاط المحسـوبة لكـل فقـرة 
الجدولیـة في جمیـع فقرات محور أي یوجد ارتباط معنوي rمـن فقراتـه اكـبر مـن قیمـة

.فقرات محور صادقة ومتسقة داخلیا، لما وضعت لقیاسهومنه تعتبر 
:صـدق االتسـاق الـداخلي لعبـارات المحـور السادس-2-

السلوكیات القدرة علي االسترخاء  لدي العبات كرة الطائرة لبعض اندیة الغرب 
.الجزائري

یوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات المحور السادس):06(الجدول رقم 

السؤالالرقم

معامل 
االرتباط 
)بیرسون
rالمحسوب

النتیجة

یوجد ارتباط 0.812استطیع أن أقوم باالسترخاء بنفسي قبل المباراة              1
)دال(معنوي

یوجد ارتباط 0.7أكون متوترا للغایة قبل المباراة2
)دال(معنوي

یوجد ارتباط 0.852قدرتي على الهدوء هي إحدى نقاط قوتي                     3
)دال(معنوي

یوجد ارتباط 0.712أعرف كیف استرخي في الظروف الصعبة                      4
)دال(معنوي

= درجة الحریة 30ودرجة حریة 0.05عند مستوى الداللة 0.498:الجدولیة rقیمة
30=1-31= 1-العینة االستطالعیة عدد 

الجدولیة  ، فانه یوجد ارتباط معنويrالمحسوبة أكبر منrإذا كانت: قاعدة 
المحور السادس  یتضح من خالل الجدول أعاله بان جمیع الفقرات ترتبط مع فرضیة 

الغرب الجزائريأندیةالسلوكیات الثقة بالنفس  لدي العبات كرة الطائرة لبعض :
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أن فقراتـه دالـة إحصـائیا ، حیـث نجـد أن معـامالت االرتبـاط المحسـوبة لكـل فقـرة أي
الجدولیـة في جمیـع فقرات محور أي یوجد ارتباط معنوي rمـن فقراتـه اكـبر مـن قیمـة

.ومنه تعتبر فقرات محور صادقة ومتسقة داخلیا، لما وضعت لقیاسه
:صـدق االتسـاق الـداخلي لعبـارات المحـور السابع -2-

.الغرب الجزائريأندیةالسلوكیات الدافعیة   لدي العبات كرة الطائرة لبعض 
یوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات المحور السابع):07(الجدول رقم 

السؤالالرقم

معامل 
االرتباط 
)بیرسون
rالمحسوب

النتیجة

في المنافسات عادة أعد نفسي بما یكفي للتنافس 1
الجید        

یوجد ارتباط 0.733
)دال(معنوي

یوجد ارتباط 0.748أنا أستمتع فعال بالمباراة الصعبة2
)دال(معنوي

یوجد ارتباط 0.821أنا قادر على تحفیز نفسي3
)دال(معنوي

یوجد ارتباط 0.802عادة أشعر بأني أبذل أقصى طاقتي4
)دال(معنوي

= درجة الحریة 31ودرجة حریة0.05عند مستوى الداللة 0.498:الجدولیة rقیمة
30=1-31= 1-عدد العینة االستطالعیة 

الجدولیة ، فانه یوجد ارتباط معنويrالمحسوبة أكبر منrإذا كانت: قاعدة 
:المحور السابع یتضح من خالل الجدول أعاله بان جمیع الفقرات ترتبط مع فرضیة 

الغرب الجزائريأندیةالسلوكیات الدافعیة لدي العبات كرة الطائرة لبعض 
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أي أن فقراتـه دالـة إحصـائیا ، حیـث نجـد أن معـامالت االرتبـاط المحسـوبة لكـل فقـرة 
الجدولیـة في جمیـع فقرات محور أي یوجد ارتباط معنوي rمـن فقراتـه اكـبر مـن قیمـة

.ومنه تعتبر فقرات محور صادقة ومتسقة داخلیا، لما وضعت لقیاسه
یعتـبر صـدق االتسـاق البنـائي أحـد مقـاییس صـدق :صدق االتساق البنائي لالستبیان3.

الوصول إلیها، أداة الدراسـة، حیـث یقـیس مـدى تحقـق األهـداف الـتي تسعى األداة 
ویبین صدق االتساق البنائي مدى ارتباط كل محور من محاور أداة الدراسة بالدرجة 

بین ' بیرسون'وعلیه قمنا بحساب معامل االرتباط .الكلیة لفقرات االستبیان مجتمعة
.والجدول التالي یوضح ذلك.درجة كل للمحور والدرجة الكلیة االستبیان

یوضح صدق االتساق البنائي لمحاور االستبیان:)08(الجدول رقم 

معامل محاور االستبیان
االرتباط

sigالنتیجة

محاور 
االستبیان

یوجد ارتباط0.7700.00المحور األول 1

یوجد ارتباط0.8140.00المحور الثاني 2
یوجد ارتباط0.7690.00المحور الثالث3

یوجد ارتباط0.7970.00المحور الرابع4
یوجد ارتباط0.7870.00المحور الخامس5
یوجد ارتباط0.7690.00المحور السادس6
یوجد ارتباط0.7760.00المحور السابع7

األول بلـغ ( مـن خـالل الجـدول أعـاله نجـد معـامالت االرتبـاط بیرسـون لكـل محـور 
، الرابع بلغ 0.764و الثالـث بلـغ 0.814الثـاني بلـغ قیمـة و المحـور0.770قیمـة 

، 0.776، و السابع بلغ 0.769، السادس بلغ 0.787، و الخامس بلغ 0.797
rوالمـن محـاور االسـتبیان والمعـدل الكلـي لعباراتـه دالـة إحصـائیا ، حیـث قیمة

ومنه تعتبر محاور 0.01الداللة الجدولیة عند مستوى rالمحسوبة اكبر من قیمة
.صادقة ومتسقة ، لما وضعت لقیاسه
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:ثانیا
ثبات وصدق أداة الدراسة

أن تعطـي نفـس النتیجـة لـو تم إعـادة توزیـع االستبیانیقصـد بثبـات : ثبـات االسـتبیان
االسـتبیان أكثـر مـن مرة، تحت نفس الظروف والشـروط، أو بعبـارة أخـرى، أن ثبـات 

وعـدم تغییرها بشكل كبیر، فیما لو تم ،االستبیانیعـني االسـتقرار في نتـائج االستبیان
إعادة توزیعها على أفراد العینة، عدة مرات، خالل فترات زمنیة معینـة، وقـد تم التحقـق 

s'Cronbach Alpha)من ثبات استبیان الدراسة، من خالل معامل ألفا كرونباخ
.لجدول الموالكما هو مبین في ا)،

.یبین قیمة معامل ألفا كرونباخ لمحاور أداة الدراسة:)09(الجدول رقم 

محاور االستبیان

Cronbach's
معامل
Alph

القیمة
عدد 
العبارات

محاور 
االستبیان

0.7994المحور األول1
0.7114المحور الثاني2
0.8734المحور الثالث3

0.7974المحور الرابع 4
0.7874المحور الخامس5
0.7694المحور السادس6
0.7764المحور السابع7

0.78728جمیع عبارات االستبیان
23V .SPSSمن إعدادنا باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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االستبیان تتراوح نالحظ من خالل الجدول أعاله أن معامل ألفا كرونباخ لكل محاور 
وهي معامالت مرتفعة، وكذلك معامل ألفا لجمیع عبارات )0.873-0.711(بین 

وهذا یدل على أن ألداة الدراسة ذات ثبات كبیر مما یجعلنا 0.787االستبیان معا بلغ
على ثقة تامة بصحة االستبیان وصالحیته لتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة واختبار 

.فرضیاتنا
،وكلما أقترب )1- 0( ارة إلى أن معامل الثبات ألفا كرونباخ، تتراوح بین تجدر اإلش

من الواحد؛ دل على وجود ثبات عال، وكلما اقترب من الصفر؛ دل على عدم وجود 
،ومنه نستنتج أن 0.6: وان الحد األدنى المتفق علیه لمعامل ألفا كرونباخ هو . ثبات

كلة المطروحـة هـي صـادقة وثابتـة في جمیـع أداة الدراسة التي أعددناه لمعالجة المش
للتطبیق على عینة الدراسة األصلیة األسالیب اإلحصائیة فقراتهـا وهـي جـاهزة

: كمــا قــامت الطالــبتین بتفریــغ وتحلیــل االســتبیان مــن خــالل .المستخدمة في الدراسة
23V .SPSSللعلــوم االجتماعیــة على مخرجات برنامج اإلحصائیةبرنــامج الحزمــة 

:حیث قامت الطالبتین باستخدام األدوات اإلحصائیة التالیة
)1999ودیع یاسین وحسن محمد، (:اإلحصائیة الوسائل .7

اعتمدت الباحثة الوسائل اإلحصائیة المناسبة وبالشكل الذي یخدم البحث مستخدمة 
:األتي 
البسیط االرتباطمعامل -االنحراف المعیاري  -الوسط الحسابي   -

)بیرسون(

.النسبة المئویة- تحلیل التباین -

:صعوبات البحث. 8
قلة المدة الزمنیة المتاحة للبحث العلمي-
محدودیة المصادر العلمیة-
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مرتبط بشكل صعوبة في التمییز بین ما هو :صعوبة تمییز المراجع ذات الصلة-
مباشر بقضیة البحث وغیره من المواد العلمیة التي لیس لها الصلة بها، فلیس الهدف 
من البحث هو الشمول العبثي الذي ال طائل منه، بل التركیز على تناول مشكلة 

.البحث بشكل محدد ودقیق
ت محدودیة الفرص التثقیفیة المساهمة في توسیع المدارك المعرفیة للباحث، كالندوا

. االفتقار لألماكن والغرف المخصصة لألغراض البحثیة. والمؤتمرات
االفتقار للجهات أو المؤسسات الداعمة للباحثین، وقلة المساعدین

األشخاصصعوبة مقابلة بعض -
المدروسة األندیةبعد المسافة بین -

:عرض النتائج ومناقشتها 

.لعدد الالعبات ومعالم لمتغیر العمر و العمر التدریبي إحصائیات. 9

لمتغیر العمر و العمر اإلحصائیةمع معالم یوضح الفرق وعدد الالعبات ):10(الجدول 

التدریبي
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األندیةت
عدد 

الالعبات

عدد 

العینة

النسبة 

%المئویة 

العمر التدریبيالعمر

غسعس

نجوم 1

–الحمري 

وهران

12975%24.6

6

3.3

1

8.112.94

نجوم 2

-السینیا

وهران

12758.33%22.6

7

2.2

2

7.632.61

أفاق 3

-البیض

البیض

12866.66%23.1

3

4.8

6

7.423.23

أس .بي.أم4

سعیدة-

12758.33%22.1

7

2.1

2

7.442.41

483143.05المجموع
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معالم االحصائیة لمتغیر العمر و العمر مع الفرق وعدد الالعبات یمثل الجدول أعاله 

75الذین اعتزلوا بنسبة 12من أصل 9حیث كانت عینة نجوم الحمري التدریبي

أما العمر التدریبي 3.31بانحراف معیاري 24.66بالمائة أما متوسط العمر فكان 

من أصل 7كما كانت عینة نجوم السنیا  8.11بانحراف معیاري 8.11فمتوسطه 

بانحراف 22.67بالمائة أما متوسط العمر فكان 58.3ین اعتزلوا بنسبة الذ12

اما عینة 6.61بانحراف معیاري 7.63أما العمر التدریبي فمتوسطه 2.22معیاري 

بالمائة أما متوسط العمر 66.66الذین اعتزلوا بنسبة  12من أصل 8أفاق البیض  

بانحراف 7.42دریبي فمتوسطه أما العمر الت4.86بانحراف معیاري 23.13فكان 

الذین اعتزلوا بنسبة  12من أصل 7أما ختامة عینة أم بي أس  3.23معیاري

أما العمر 2.12بانحراف معیاري 22.17بالمائة أما متوسط العمر فكان 58.33

2.41بانحراف معیاري7.44التدریبي فمتوسطه 

لعقلیةالخاصة بالمهارات ااإلحصائیةنتائج المعالجات .10

عرض نتائج النسبة المئویة للدرجات الخام للمهارات العقلیة لالعبات فرق عینة البحث 

یبین النسبة المئویة للمهارات العقلیة لالعبات أندیة البحث:)11(جدول رقم 
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االندیة
المهارات                                              

العقلیة

القدرة 

علي 

التخیل

االعداد

العقلي

الثقة 

بالنفس

التعامل 

مع 

القلق

القدرة 

علي 

التركیز

القدرة 

علي 

االسترخاء

الدافعیة

–نجوم الحمري 

وهران
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 60 50 30
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 49 62

-نجم السینیا

وهران
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 61 63 44



59
 49 65

-افاق البیض

البیض
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 52 57 47
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 5159 %

–اس ام بي 

سعیدة
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 56 60 40
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 5657%

و من الجدول أعاله الذي درسنا فیه النسبة المؤویة للمهارات العقلیة ألندیة البحث 

نا انخفاض النسبة المؤویة للمهارة العقلیة أال وهي التعامل مع القلق حیث ظحیث الح

بالمائة  لدي كل من نجوم الحمري 47بالمائة ،44بالمائة ،40بالمائة ، 30بلغت 

البیض علي الترتیب  –سعیدة ، نجوم السینیا ،أفاق البیض –وهران ،أم بي أس –

بالمائة 47یة حیث تراوحت قیمها ما بین بینما كانت أعلي نسبة شملت مهارة الدافع

وهران  و –بالمائة  لدي نجوم السینیا 65سعیدة و تزایدت لتبلغ –لدي أم بي أس 
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نستنتج أن  الفرق البحثیة تعاني من نقص في التعامل مع القلق علي عكس الدافعیة 

. التي كانت بنسب عالیة لدي األندیة المدروسة 

عرض نتائج االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمهارات العقلیة لالعبات فرق عینة .11

البحث

الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمهارات العقلیة األوساطین یب:) 12(رقم الجدول 

لالعبات فرق عینة البحث

المهارات  

العقلیة

األندیة

القدرة على 

التخیل

األعداد 

العقلي

الثقة 

بالنفس

التعامل 

مع القلق

القدرة على 

التركیز

القدرة على 

االسترخاء
الدافعیة

عس


س
عسعسعسعسعسع

نجوم 

الحمري 

وهران-

13.1
3.

1

14

.6

3.1

6

13.

8

3.

6

13.

7

3.

8

14.

3

3.9

3

12.

7

3.5

2

15.

3
3.00

نجوم 

-السینیا 

وهران

15.1
3.

0

14

.8

2.5

4

15.

1

3.

4

13.

7

3.

9

14.

2

3.1

4

12.

8

2.7

9
162.30
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أفاق 

-البیض 

البیض

13.6
2.

0

12

.5

1.6

0

13.

7

1.

4

12.

5

2.

0

11.

8

2.0

5

12.

2

2.4

9

14.

8

2.35

أس.بي.أم

سعیدة-

13.4
1.

9

13

.5

3.2

5

14.

4

3.

3

12.

5

2.

5

13.

4

2.9

3

13.

7

2.7

5

14.

1
2.26

:فرق عینة البحث عرض نتائج تحلیل التباین للمهارات العقلیة لالعبات.12
عرض نتائج تحلیل التباین للقدرة على التخیل لالعبات فرق عینة البحث.1

یبین نتائج تحلیل التباین للقدرة على التخیل لالعبات فرق عینة : )13(رقم الجدول
البحث

مصدر 
التباین

مجموع 
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

)ف(قیمة 
الداللة

الجدولیةالمحسوبة
بین 

المجموعات
18.08436.028

0.860
2.96

غیردال
داخل 

المجموعات
189.335277.012

)27.3(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى داللة) ف(قیمة *
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للقدرة علي التخیل یبین نتائج تحلیل للتباین نالحظ من خالل الجدول أعاله الذي 

أصغر من 0.86لفرق عینة البحث أنه هناك فرق غیر دال ألن قیمة ف المحسوبة 

.2.96الجدولیة 

العقلي لالعبات فرق عینة البحثلإلعدادعرض نتائج تحلیل التباین .2

العقلي لالعبات فرق عینة البحثلإلعدادیبین نتائج تحلیل التباین ) :14(رقم الجدول

مصدر 
التباین

مجموع 
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

)ف(قیمة 
الداللة

الجدولیةالمحسوبة
بین 

المجموعات
28.13839.379

غیر دال1.2632.96
داخل 

200.571277.429المجموعات

)27.3(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى داللة ) ف(قیمة *

للقدرة علي التخیل یبین نتائج تحلیل للتباین نالحظ من خالل الجدول أعاله الذي 

أصغر من 1.263لفرق عینة البحث أنه هناك فرق غیر دال ألن قیمة ف المحسوبة 

.2.96الجدولیة 

.نتائج تحلیل التباین للثقة بالنفس لالعبات فرق عینة البحثعرض.3
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یبین نتائج تحلیل التباین للثقة بالنفس لالعبات فرق عینة البحث:)15(رقم لجدولا

مصدر 
التباین

مجموع 
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

)ف(قیمة 
الداللة

الجدولیةالمحسوبة

بین 
المجموعات

8.97532.992
0.307

2.96
داخل 

262.960279.739المجموعات

)27.3(ودرجة حریة ) 0.05(عند مستوى داللة ) الجدولیةف (قیمة *
للقدرة علي التخیل یبین نتائج تحلیل للتباین نالحظ من خالل الجدول أعاله الذي 

أصغر من 0.86لفرق عینة البحث أنه هناك فرق غیر دال ألن قیمة ف المحسوبة 
.2.96الجدولیة 

عرض نتائج تحلیل التباین للتعامل مع القلق لالعبات فرق عینة البحث .4

یبین نتائج تحلیل التباین للتعامل مع القلق لالعبات فرق عینة البحث:)16(رقم الجدول 

مصدر 
التباین

مجموع 
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

)ف(قیمة 
الداللة

الجدولیةالمحسوبة
بین 

11.49533.832المجموعات
غیر دال0.3742.96

داخل 
المجموعات

276.6982710.248

)27.3(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى داللة ) ف(قیمة *
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:عرض نتائج تحلیل التباین للقدرة على التركیز لالعبات فرق عینة البحث .4

للقدرة على التركیز لالعبات فرق عینة یبین نتائج تحلیل التباین:)17(رقم الجدول 

البحث

مصدر
التباین

مجموع 
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

)ف(قیمة 
الداللة

الجدولیةالمحسوبة
بین 

المجموعات
35.035311.678

غیر دال1.1912.3
داخل 

264.643279.191المجموعات

)27.3(ودرجة حریة ) 0.05(مستوى داللة الجدولیة عند ) ف(قیمة *

للقدرة علي التخیل یبین نتائج تحلیل للتباین نالحظ من خالل الجدول أعاله الذي 

أصغر من 1.191لفرق عینة البحث أنه هناك فرق غیر دال ألن قیمة ف المحسوبة 

.2.3الجدولیة 

عرض نتائج تحلیل التباین للقدرة على االسترخاء لالعبات فرق عینة البحث .5

یبین نتائج تحلیل التباین للقدرة على االسترخاء لالعبات فرق عینة :)18(رقم الجدول 

البحث
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مصدر 
التباین

مجموع 
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

)ف(قیمة 
الداللة

الجدولیةالمحسوبة
بین 

8.14332.714المجموعات
غیردال0.3112.14

داخل 
235.341278.716المجموعات

)27.3(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى داللة ) ف(قیمة *

للقدرة علي التخیل یبین نتائج تحلیل للتباین نالحظ من خالل الجدول أعاله الذي 

أصغر من 0.311لفرق عینة البحث أنه هناك فرق غیر دال ألن قیمة ف المحسوبة 

.2.14الجدولیة 

عرض نتائج تحلیل التباین للدافعیة لالعبات فرق عینة البحث.6

یبین نتائج تحلیل التباین للدافعیة لالعبات فرق عینة البحث:) 19(رقم الجدول 

مصدر 
التباین

مجموع 
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

)ف(قیمة 
الداللة

الجدولیةالمحسوبة
بین 

المجموعات
12.97834.326

0.672
1.47

غیر دال
داخل 

173.732276.435المجموعات

)27.3(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى داللة ) ف(قیمة *
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لفرق للقدرة علي التخیل یبین نتائج تحلیل للتباین نالحظ من خالل الجدول أعاله الذي 
أصغر من 0.672عینة البحث أنه هناك فرق غیر دال ألن قیمة ف المحسوبة 

1.74الجدولیة 
االساسیة لالعبات فرق عینة عرض نتائج المعالجات االحصائیة الخاصة بالمهارات -13

.البحث
رافات المعیاریة للمهارات االساسیة یبین االوساط الحسابیة واالنح:)20(رقم الجدول 

.المدروسة لالعبات فرق عینة البحث 
المهارات         

النوادي

/ السلمي/السحق المحولة/االستقبالالنقطة/ التمریر 

التكرار

االرسال 

السلمي 

التكرار/

االعداد المحاولة/الصد 

المحاولة/

عسعسعس-عس-عس-

س

ع

نجوم 

الحمري 

وهران 

163.8

7

14.81.269.552.55133.2173.54155.

71

نجوم 

السینیا 

وهران-

19.4

28

3.914.141.9512.11.3416.

5

4.65123.25162.

36

.o359.621.3019.3.5416.22.31184.171.815.751أفاق 



69

-البیض

البیض

5185.26

أم 

أس.بي.

سعیدة -

19.83.114.711.11210.7

1

1.4913.

2

5.218.24.317

.2

1.

22

3

للمهارات االساسیة )ع(واالنحرافات المعیاریة)س(الحسابیة األوساطیمثل الجدول أعاله 

في مهارة 3.8مع ع 16غت قیمة س لحیث ب.المدروسة لالعبات فرق عینة البحث 

اما السحق 1.26و ع 14.8التمریر بالمحاوالت أما بالنسبة لالستقبال فبلغ س

أما 3.54وع 17أما الصد س 3.2ع13ساإلرسالكذا 2.55س أما ع 9.55

وهران–بالنسبة لنجوم الحمري 5.71ع 15االعداد س 

مریر بالمحاوالت أما بالنسبة في مهارة الت9.9مع ع 19.4غت قیمة س لبكما

اإلرسالكذا 1.34س أما ع 12.1اما السحق 1.95و ع 14.14لالستقبال فبلغ س

بالنسبة 2.36ع 16أما االعداد س 3.25وع 12أما الصد س 4.65ع16.5س

وهران–السینیالنجوم 

في مهارة التمریر بالمحاوالت أما بالنسبة لالستقبال 1.851مع ع 17قیمة س أما

كذا االرسال 1.30س أما ع 9.62اما السحق 1.035و ع 15.75فبلغ س
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4.6ع 18.2أما االعداد س 2.31وع 16.25أما الصد س 3.54ع19.8س

البیض –أفاق البیض بالنسبة 

في مهارة التمریر بالمحاوالت أما بالنسبة 3.1مع ع 19.8غت قیمة س لبو أخیرا 

كذا 1.49س أما ع 10.7اما السحق 1.112و ع 14.71لالستقبال فبلغ س

ع 17.2أما االعداد س .4.3وع 18.2أما الصد س 5.2ع13.2ساإلرسال

سعیدة –أم بي أسبالنسبة 1.223

ج أن نجوم الحمري و السینیا لوالیة وهران تتفوق في االداء الممتاز الستخدام تاستن

والبیض علي عكس الفرق المتبقیة لوالیة سعیدةاألساسیةالمهارات 

لالعبات فرق عینة البحثعرض نتائج تحلیل التباین التمریر.1

یبین نتائج تحلیل للتباین لمهارة التمریر لفرق عینة البحث:) 21(رقم جدول 

مصدر 
التباین

مجموع 
المربعات 

درجات 
الحریة 

متوسط 
المربعات 

)ف(قیمة 
الداللة

الجدولیة المحسوبة

بین 
المجموعات

82.138327.379
2.4932.96

غیردال

داخل 
المجموعات 

296.5712710.987

)27.3(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى داللة ) ف(قیمة *
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لفرق تمریریبین نتائج تحلیل للتباین لمهارة النالحظ من خالل الجدول أعاله الذي 
أصغر من 2.493عینة البحث أنه هناك فرق غیر دال ألن قیمة ف المحسوبة 

2.96الجدولیة 
:عرض نتائج تحلیل التباین لالستقبال لالعبات فرق عینة البحث .2

یبین نتائج تحلیل تباین الستقبال لالعبات لفرق عینة البحث):22(رقم جدول

مصدر 
مجموع التباین 

المربعات

درجات 
الحریة 

متوسط 
المربعات 

)ف(قیمة 
الداللة

الجدولیةالمحسوبة

بین 
المجموعا

ت

10.03533.345
1.7822.96

غیردال

داخل 
المجموعا

ت 

50.675271.877

)27.3(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى داللة ) ف(قیمة *
لفرق ستقبال یبین نتائج تحلیل للتباین لمهارة االنالحظ من خالل الجدول أعاله الذي 

أصغر من 1.782عینة البحث أنه هناك فرق غیر دال ألن قیمة ف المحسوبة 
.2.96الجدولیة 
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:عرض نتائج تحلیل التباین السحق لالعبات فرق عینة البحث.3

تباین السحق لالعبات فرق عینة البحثیبین نتائج تحلیل :) 23(رقم جدول

مصدر 
التباین

مجموع 
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

)ف(قیمة 
الداللة

الجدولیةالمحسوبة
بین 

المجموعات
33.165311.055

دال3.3772.96 داخل 
88.383273.273المجموعات

)27.3(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى داللة ) ف(قیمة *
لفرق سحق یبین نتائج تحلیل للتباین لمهارة النالحظ من خالل الجدول أعاله الذي 

ر من كبأ3.377عینة البحث أنه هناك فرق غیر دال ألن قیمة ف المحسوبة 
.2.96الجدولیة 

:لالعبات فرق عینة البحثلإلرسالعرض نتائج تحلیل التباین .4

.لالعبات فرق عینة البحثاإلرساللمهارات یبین نتائج تحلیل تباین):24(رقم جدول

مصدر 
التباین

مجموع 
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

)ف(قیمة 
الداللة

الجدولیةالمحسوبة
بین 

المجموعات
33.165311.055

2.212.66
دال داخل 

المجموعات
88.383273.273

)27.3(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى داللة ) ف(قیمة *



73

لفرق رسالاإلیبین نتائج تحلیل للتباین لمهارة نالحظ من خالل الجدول أعاله الذي 
ر من الجدولیة صغأ2.21عینة البحث أنه هناك فرق دال ألن قیمة ف المحسوبة 

2.66.
:عرض نتائج تحلیل التباین لصد لالعبات فرق عینة البحث.5

صد فرق عینة البحثمهارة الیبین نتائج تحلیل تباین ل:)25(رقم جدول

مصدر 
التباین

مجموع 
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

)ف(قیمة 
الداللة

الجدولیةالمحسوبة
بین 

33.165311.055المجموعات

دال3.3772.96 داخل 
88.383273.273المجموعات

)27.3(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى داللة ) ف(قیمة *
د لفرق عینة صیبین نتائج تحلیل للتباین لمهارة النالحظ من خالل الجدول أعاله الذي 

.2.96ر من الجدولیة كبأ3.37البحث أنه هناك فرق دال ألن قیمة ف المحسوبة 
لالعبات فرق عینة البحثلإلعدادعرض نتائج تحلیل التباین .6

لفرق عینة البحثاألعدادیبین نتائج تحلیل للتباین لمهارة :) 26(رقم جدول 
مصدر
التباین

مجموع 
المربعات 

درجات 
الحریة 

متوسط 
المربعات 

)ف(قیمة 
الداللة

الجدولیة المحسوبة
بین 
المجموعات

80.123326.5
2.44

غیر دال2.60

داخل 
المجموعات 

220.2452710.987
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)27.3(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى داللة ) ف(قیمة *
یبین نتائج تحلیل للتباین لمهارة االعداد لفرق نالحظ من خالل الجدول أعاله الذي 

أصغر من 2.44عینة البحث أنه هناك فرق غیر دال ألن قیمة ف المحسوبة 
.2.60الجدولیة 

:عرض نتائج عالقات االرتباط بین متغیرات الدراسة لفرق عینة البحث .7
األساسیةیبین مصفوفه االرتباط بین المهارات العقلیة والمهارات ) :27(رقم الجدول 
فرق عینة البحثلالعبات

الدافعیة
القدرة                         

على 
االسترخاء

القدرة 
على 

التركیز

التعام
ل مع 

القلق

الثقة 
بالنفس

اإلع
داد

العقل
ي

القدرة 
على 
التخیل

المتغیرات

0.400.28-0.330.10
-

0.35
0.3

التمریر-0.24-

0.440.20-0.320.09
-

0.34

-
0.2

4

0.18
االستقبال-

0.330.14-0.100.14-
0.33

0.2
9

السحق-0.12

0.240.32-0.12-0.330.33
0.2

اإلرسال1-0.25

0.310.14-0.30-0.14
0.24

-
0.3

الصد-20.34

اإلعداد-0.200.38-0.38-0.5-0.150.30.21
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األساسیةیبین الجدول أعاله عالقات االرتباط بین المهارات العقلیة وبعض المهارات 

بالكرة الطائرة یظهر لنا من خالله انه لم یكن هناك عالقات ارتباط معنویة بین هذه 

0.40،0.44حیث بلغت األساسیةفالدافعیة تتناسب طردیا مع المهارات .المتغیرات

–اإلرسال–السحق –االستقبال –مع التمریر 0.31،0.20، 0.24، 0.33،

- 0.20،-0.28أما االسترخاء  فیتناسب عكسیا . علي الترتیباإلعداد-الصد

–اإلرسال–السحق –االستقبال –،مع التمریر - 0.38،-0.14، -0.32،- 0.14،

0.33،0.32،0.10قدرة علي التركیز  تراوح بین و ال.علي الترتیب اإلعداد-الصد

اإلعداد-الصد–اإلرسال–السحق –االستقبال –مع التمریر 0.12،0.30،0.38،

، 0.10بالنسبة لتعامل مع القلق فتتناسب طردیا  إما.علي الترتیب وهي تتناسب طردا

–السحق –االستقبال –مع التمریر 0.09،0.14،0.12،0.33،0.14،0.5

- 0.33، -0.34،-0.35أما لثقة بالنفس .علي الترتیب اإلعداد-الصد–اإلرسال

-الصد–اإلرسال–السحق –االستقبال –التمریر مع -0.15،- 0.24،-0.33، 

العقلي فهناك تناسب لإلعدادأما بالنسبة .علي الترتیب یتنسبان عكسیا  داداإلع

مع - 0.30،-0.32،-0.21،-0.2،-0.24، -0.30عكسي قدرت قیمه ب  

تبقي القدرة .علي الترتیب اإلعداد-الصد–اإلرسال–السحق –االستقبال –التمریر 

- 0.25،-0.12،-0.18،-0.24علي التخیل  فتناسب عكسیا بقیم قدرت ب 

علي اإلعداد-الصد–اإلرسال–السحق –االستقبال –التمریر مع -0.21- 0.34،
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العبات العینة لم إلىأنأنه توجد عالقة ارتباطیة ضعیفة جدا وهذا یعود . الترتیب 

بالكرة األساسیةجنب مع المهارات إلىیستخدمن التدریب على المهارات العقلیة جنبا 

الطائرة

:ة النتائج بالفرضیات مقابل

لدى العبي بعض أندیة للكرة األساسیةتوجد العالقة ارتباطیة بین المهارات  العقلیة و المهارات 
:الطائرة

إلىومنه من خالل الجدول رقم  تبین أنه توجد عالقة ارتباطیة ضعیفة جدا وهذا یعود 

جنب مع إلىالعبات العینة لم یستخدمن التدریب على المهارات العقلیة جنبا إن

أكثركان االهتمام على الجوانب البدنیة والمهاریة إذبالكرة الطائرة األساسیةالمهارات 

أثناءیستخدمن المهارات العقلیة بشكل فعال من الجانب النفسي مما جعل الالعبات ال

التي تدور في ذهن الالعبة األفكارض السیطرة على مختلف المنافسة لغر آوالتدریب 

تدریب الریاضي "إنإذاألمثلالمهارة بشكلها أداءحتى تكون قادرة على األداءأثناء

على المهارات العقلیة في وقت مبكر یزید من قدرته على التعامل مع معوقات األداء 

مصطفى (ونقص الثقة ألخطاءاالمصاحب لألداء السیئ والتشتت بسبب اإلحباطمثل 

.)60حسین باهي وسمیر عبدالقادر جاد ، صفحة 

األندیةلدي العبات بعض األساسیةتوجد عالقة ذات داللة بین المهارات العقلیة و المهارات 

بعد أن قامت الباحثتان بعرض الجداول )27(من خالل الجداول رقم :للكرة الطائرة
) العقلیة ( المتعلقة بالمتغیرات  النفسیةاإلحصائیةالخاصة بنتائج المعالجات 
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یبین لنا الجداول رقم و الخاصة بتحلیل إذوالمتغیرات المهاریة لالعبات العینة البحثیة  
التباین للمهارات العقلیة لالعبات فرق العینة فقد كانت جمیعها ذات داللة غیر معنویة 

في درجاتهن ونسبهن تالالعباتقارب و تري الباحثتان أن هذا الشيء منطقي نظرا ل
بشكل كبیر األخرلم یكن هناك فریق متمیز علي إذالمؤویة ومتوسط عمرهن التدریبي 

التدریب التي الزالت تركز علي منهاجهإليوهذا یعود العقلیةفي استخدام المهارات 
لعقلیة و الجانب البدني والمهاري والخططي أكثر من تركیزها علي الجوانب النفسیة وا

الذي األمرالملعب داخلتالالعباالتي من الممكن أن یكون تأثیر علي المستوى أداء 
غیر قادرات علي استخدام المهارات العقلیة بشكل فعال و بما یتناسب تالالعباجعل 

لهم ما یكفي من أتیحمعظم الریاضیین إذ "أن إذمع مستوى المرحلة التي وصلن ألیها 

الوقت والفرص المناسبة فسوف یستخدمون مهارات عقلیة ویتدربون علیها دون مساعدة 

احمد (" الغیر یجدون أن أدائهم صار أكثر اتساقا لكن معظمهم  ال یتوفر له ذلك 

)1987بدر، 

لالعبات األساسیةوالتي تبین نتائج تحلیل التباین للمهارات ) 14،13،12(أما الجداول 

التمریر، السحق  ،االستقبال ،اإلعداد ، الصد (مهارة أنفرق عینة البحث تبین لنا 

قد كانت الفروق لهما غیر معنویة في حین كانت الفروق معنویة في مهارة ) اإلرسالو 

هذه المهارة تكاد تكون هي العامل الحاسم في التأثیر أنإلىوهذا یعود ) السحق  (

ا تتنافس هذه الفرق فیما بینها نظرا لوجود العبات على تسلسل فرق العینة عندم

وهران و أم –هذه المهارة وبشكل كبیر في فریقي نجوم السینیا إجادةمتقدمات  في 

–سعیدة بینما تكون هذه المهارة ذات مستوى اقل في فریقي أفاق البیض –بي أس .
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من المهارات المفضلة لدى أنهاجانب إلىوهران  هذا –ألحمريالبیض و نجوم 

التي األموروألنها من أداءهاالعبي الكرة الطائرة  بشكل عام نظرا لسهولة وجمالیة 

المدربین یهتمون كثیرا في إنتجد فیها الالعبات متعة في الممارسة والتدریب كما 

إمااألسالیباألخرىهدف الهجوم هو التصویب الدقیق "التدریب على هذه المهارة الن 

عصام الدین الوشاحي، صفحة (الهدف إلىمساعدة للوصول أسالیبفهي مجرد 

201(

السحق  أصبح هو الشغل الشاغل للعدید من المدربین والالعبین "هذا إلى جانب إن 
في البرامج اإلضافیةالواجبات أوحیث یوالونه اهتماما كبیرا في الجرعات التدریبیة 

كلین اكسرون ، فراش (ق و الصد على مدار السنةالتدریبیة لتطویر وتعدیل دقة السح
)1990سكافسة الطائرة ، 

:الستنتاجات ا-5

جنب مع إلىالعبات العینة لم یستخدمن التدریب على المهارات العقلیة جنبا -1
أكثربالكرة الطائرة اذ كان االهتمام على الجوانب البدنیة والمهاریة األساسیةالمهارات 

من الجانب النفسي
لم تظهر فروق معنویة بین العبات فرق عینة البحث في جمیع المهارات -2

.العقلیة
ظهور فروق معنویة في مهارة السحق في حین لم تظهر فروق معنویة في -3

. األخرىالمهارات 
المدروسة األساسیةلم تظهر عالقات ارتباط معنویة بین المهارات العقلیة والمهارات -4

.لالعبات فرق عینة البحث
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:الخالصة العامة
المهارات العقلیة لالعبات الكرة الطائرة وذلك الرتباطها الوثیق بالقدرة على التكیف مع 
مختلف الحاالت التي تتطلبها المباریات كما انه یساعدنا في التعرف على مستوى 

لالعبین ومدى العالقة بینها وبین القدرات العقلیة لغرض تعدیل األساسیةالمهارات 
الذي یساعدنا في الوقوف على جانب مهم من األمر.نقاط الضعف وتطویر نقاط القوة 

في الوصول ةالتدریبیالجوانب النفسیة التي تدعم جهود المدربین والقائمین على العملیة 
.الیةعمستویات إلىبالالعبین 

االستطالع أن الفئات التي خضعت للدراسة لدیها مستوى منخفض من تظهر نتائج
أساسيالتدریب على المهارات العقلیة بشكل ن علي دعتمال ین،فهالمهارات العقلیة

وهي ظروف مكتسبة  وال أحد یولد بها .الكرة الطائرةللمهارات في المنهج التدریبي 
األندیة وذالك من خالل زیارتنا لبعض ) مهارات عقلیة عالیة جیدةأي ال أحد یولد ب (

ودراسة العمر والعمر اإلحصائیةكما هو موضح في الجداول لبعض أندیة الریاضیة 
نحو عدد أكبر من لألندیة المدروسةالتدریبةیتجه نمط حیاة .التدریبي لالعبات 

الدال في استخدام المهارات العقلیة المشاكل  ، حیث ال تصل الغالبیة إلى مستوى 
في الواقع . المهاري للریاضة الممارسةاألداءالمطلوب لتأثیر مفید علىبالشكل 

التدریب دون محاولة التغلب علي القلق أو تدریب علي یقضون معظم وقتهم في 
المهارات العقلیة والنفسیة

االستراتیجیات موضع التنفیذ  بالمقابل من األهمیة  أن نعتني بهذه األولویات وأن نضع

في المنهج التدریبي أساسياعتماد التدریب على المهارات العقلیة بشكل خالل من

لالعبات الكرة األساسیةضرورة العمل على تطویر المهارات لمدربي الكرة الطائرة

ضرورة إدخال مدربي الكرة و الطائرة وبالشكل الذي یضمن تحقیق مستویات متقدمة

ة  في دورات تدریبیة خاصة بعلم النفس الریاضي حتى یكون المدرب على علم الطائر 
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المهاري األداءبالحاجات النفسیة ودورها في التأثیر على مستوى وقدرة الالعبات على 

.المطلوب

:التوصیات 5-2

في المنهج التدریبي لمدربي أساسياعتماد التدریب على المهارات العقلیة بشكل -1

.الكرة الطائرة

لالعبات الكرة الطائرة وبالشكل األساسیةضرورة العمل على تطویر المهارات -2

.الذي یضمن تحقیق مستویات متقدمة

نما اريالمهالمستوى أساسضرورة اختیار العبات الكرة الطائرة لیس على -3 ٕ فقط وا

ودور كبیر في استفادة أهمیةي لما له من المستوى او الجانب النفسأساسعلى 

.الالعبات من المهارات التي یتدربن علیها

دراسة المهارات األساسیة األخرى التي لم یتم دراستها وربطها مع المهارات العقلیة -4

.أخرىاو  متغیرات نفسیة 

ضرورة إدخال مدربي الكرة الطائرة  في دورات تدریبیة خاصة بعلم النفس الریاضي -5

حتى یكون المدرب على علم بالحاجات النفسیة ودورها في التأثیر على مستوى 

.المهاري المطلوباألداءوقدرة الالعبات على 
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السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

یشرفني أن أضع بین أیدیكن هذا المقیاس لذي أعد ألغراض لبحث لعلمي بهدف 

جمع المعلومات الالزمة إلنجاز مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر تخصص التدریب 

الریاضي التنافسي بعنوان

ببعض المهارات األساسیة لدي العبات بعض المهارات العقلیة وعالقتها "
كرة الطائرة

منكن التكرم بملء هذه االستمارة بعد قراءة كل عبارة بعنایة ومن ثم حول أحد فأرجو

وضع دائرة األرقام الستة الدالة على الدرجات الستة على التوالي،كما یبدو لكن 

مناسبا ،وسوف تكون لمعلومات التي تدلین بها موضع السریة التامة ولن تستخدم إال 

.ألغراض البحث العلمي

قلیة لتحدید نقاط القوة ونقاط الضعف للریاضي ولمتابعة تقدمة استبیان المهارات الع

جامعة –أساسه النسخة التي صممها الباحثان البریطانیان في علم النفس الریاضي 

)76-73مصطفي حین باهي وسمیر عبد القادر جاد، الصفحات (نورث ویلز  



الدرجاتالعبارات

القدرة على التخیل

استطیع أن أتدرب على ریاضتي في 

عقلي

123456

أتمرن على المهارة في ذهني قبل أن 

استخدمها

123456

123456من الصعب أن أكون صورا عقلیة

123456أجد من السهل تخیل الشعور بالحركة

اإلعداد العقلي 

123456أحد بنفسي دائما أهدافي من التدریب

123456أهدافي دوما محددة جدا                                         

دائما احلل بنفسي أدائي بعد أن انتهي من 

المنافسة

123456

123456عادة احدد األهداف التي أنجزها-

الثقة بالنفس

123456أعاني من فقدان الثقة بشأن أدائي

المباریات بفكر وأثقأدخل كافة



تتالشي ثقتي بالتدریج كلما اقترب میعاد -

المباراة

123456

طوال المنافسة أحافظ على موقف -

ایجابي

123456

التعامل مع القلق 

123456كثیرا ما أعاني الخوف من الخسارة  

بنفسي من هزیمة في أقلق مما قد الحقه

المباریات

123456

أترك العنان ألخطائي لتثیر القلق عند 

قیامي باألداء

123456

123456افرط في القلق بشأن التنافس

:القدرة على التركیز 

الاستطیع التركیز على أفكاري أثناء 

المنافسة

123456

123456المنافسةیتخلى عني تركیزي أثناء -

123456الضجیج غیر المتوقع یضر بأداتي



تشتت ذهني بسهولة یعد مشكلة بالنسبة 

لي

123456

123456القدرة على االسترخاء

استطیع أن أقوم باالسترخاء بنفسي قبل 

المباراة              

123456

123456أكون متوترا للغایة قبل المباراة                                  

123456قدرتي على الهدوء هي إحدى نقاط قوتي                     

أعرف كیف استرخي في الظروف 

الصعبة                      

123456

123456الدافعیة

في المنافسات عادة أعد نفسي بما یكفي 

للتنافس الجید        

123456

123456أنا أستمتع فعال بالمباراة الصعبة-

123456أنا قادر على تحفیز نفسي

123456عادة أشعر بأني أبذل أقصى طاقتي



:التعلیمات

تربط بسلوك  سلوككن أو اتجاهكن نحو فیما یلي بعض العبارات التي یمكن ان

بعض مواقف المنافسة الریاضیة أو التدریب الریاضي أو النشاط الریاضي بصفة 

.عامة

أقرئن كل عبارة جیدا وحاولن  أن تحددن عما إذا كانت العبارة تنطبق علیكن -

او متوسطة أو قلیلة،أو قلیلة جدا و احطن-بدرجة كبیرة جدا أو بدرجة كبیرة أو 

االجابة بدائرة للعبارة التي تتناسب مع حالتكن

هذا لیس اختبارا لقدراتكن أو مستواكن الریاضي كما أنه ال توجد إجابات صحیحة -

ألن كل العبة تختلف عن الالعبة  في اتجاهاتها وسلوكها في األخرىوأخرى خاطئة ّ

.المجال الریاضي والمهم هو صدق إجابتكن مع حالتكن

من فضلكنإجابةعبارة بدون ال تتركن أي-
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